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А____К Т У А л Н О СТОМАНОЛЕЯРНА „МАЧКАТИЦА" В СВЕТЛИНА
ТА НА ДЕВЕТМЕСЕЧНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ЗА АВТОРИТЕТ 

НА ИСТИНАТА
Сплета на „малките" 

проценти
Около 850 заети в сур- 

дулишката стоманолеяр
на „Мачкатица" са дово
лни от деветмесечните си 
резултати. Източник на 
задоволството им обаче 
не са високите финансо
ви показатели, понеже 
работниците добре знаят, 
че при сегашната инфла
ция индексите 190, 200

или 220 никому не дават 
повод за самоуспокоение.

Правото на задоволст
во им е дал един друг, 
наглед много малък про
цент — 18 на сто. Толко
ва е увеличен физически
ят обем на производст
вото.

За нашите читатели в съкращения предаваме статията на Радмило 
. ^ ^Ц14, изпълнителен секретар на Председателството на Градския комитет на 
г-гти^гт?'' ЛГраД На тема: „ОПОРТЮНИЗМЪТ В СЪЮЗА НА КОМУНИ
СТИТЕ , обсъдена неотдавна в Маркоичеокия център при Гк 
Белград. на СКС в

По-раншната 
тежгост на критика изглежда замести 
безучаслието, което особено 
ствува в публичното действуваяе 
речите. Впечатлителни твърдения, ра- 
зоряващи нашия мним социален мир 
и конформизъм посреща гробна ти
шина. Най-сетне е постигнато общо 
съгласие, че в югославското общество 
наистина съществува криза. Това в 
хор се повтаря, от събрание, до съб- 

- рание, от конгрес до конгрес. Тряб
ваха ни четири-пет години, докато се 
съгласим, че не се касае до „услож
нено положение" но за разорително 
явление, захванало много пори в ико
номиката, политиката, морала

Държим се така като чели събра
нията и заключенията теглят напред, 
като чели животът ще се развива спо
ред нашите речи и желания. Истори-

всички наши беди. Самият факт, че 
са на власт, или с властта, считат, че 
им принадлежи абсолютното право на 
истина, от което извличат аргументи 
за отбрана на всичко съществуващо. 
При това се стига до срастване на 
интересите на бюрократическия чи
новнически апарат и ръководствата, 
конто са им надчинени. Пра! конфли
ктни положения, каквото е днешното 
кризисно време, този апарат допри
нася към укрепването надмощието на 
партийните върхове и им оказва без
резервна подкрепа, защото имат едни 

запазване на 
екзистен-

ция, основани тъкмо върху професио
налната работа в партията и отчужде- 
иост от влиянието на членовете й.

прекалена чувстви-

се чув- 
и в (На 6-та стр..)

и същи интереси 
собствената си позиция и

1Ш!

За да се мени това положение е 
необходимо да се осъществи вътреш
но-партийна демокрация, в която все
ки член получава право свободно да 
изнася своето мнение и да влияе вър
ху решенията на органите и фору
мите.

Иска ш му се напали заплататаята ни даде за това много поуки и 
уроци. Но или сме слаби ученици, 
или много сме влюбени в историята 
и някои нейни уроци, които обичаме 
да повтаряме. За „усложнен проблем" 
често наричаме кризата, или контра- 
революцията в Косово, която не мо
же да се разреши със сложни изре
чения, но самр с . действуване.

Нима не се уверихме, че контраре- 
волюцията не става само на улиците, 
«о съществува и друг, „тих" и

контрареволюция

Дали жестът на Стамен 
ко Пенев, председател на 
Общинската 
ция на Социалистическия тиня"? 
съюз в Босилеград може

да послужи за пример и 
«а други дейци, или ще 

конферен- остане само „глас в пус-
Ако вътрешнопартийната демокра

ция не е развита, тогава става, онова 
което ставаше през изтеклите някол
ко години. Болшинство партийни съб
рания. сс развиват по вече установени 
сценарии. На трибуната излизат ора
тори ,с мнения от джоба вместо от 
главата си. Как да сс води диалог с 
джоба? ... Такива речи и оратори 
именно са продукт на политическата 
система и кадровата политика, в коя-

На стр. 4.

БОСИЛЕГРАД

Никой нв пита производителяпо-
вопасен вид на 

просветата, в съдебните органи, опор- 
в Съюза на комунистите.

нейните

II-Защо животновъдството в 
Босилеградска община 

с в застой? Какво става 
с програмата „Мцрава

, която толкова много 
обещаваше?тюнизма 

Тук би трябвало да търоим
Четете на стр 7.извори и корени.

Мълчанието пред публично изнссс- 
факти е най-груб вид на опор- 

който влияе върху хората 
от борбата, като оста- 

места за кариеристи и 
защитници 

Такива, то- 
,никога не са

то беше гооподстнуващ монополът на 
тесни, често неформални, по влиятел
ни прули, раждащи послушиост, пол- 

кариеризъм, а те по-късно
НА „ГРАДИЛИ" КРАЙ 
ДИМИТРОВГРАД:

иите
тюяизъм, 
да се оттеглят 
вят вакшгтни - 
готюъановци, правоверни 
на всичко съществуващо.

Пред интеграция на 
тъкачния цех „Осми 
май" и конфекция 
„Свобода” в Димит 
ровград.

троиство,
възпроизвеждат отрицателен подбор и 
безотговорност. Защото издигането но 
кадровата .отълба до голяма степен 
висеше от тях самите

ТУРИЗЪМ ИНИ 
КОНТРАБАНДА 

КОМЕРЦ?

за-
от тсхигитс 

Оттам и ритуалоценки и преценки, 
от думи и заклинайия елцд които не

зва показва историята, 
били носители на промени и прогре ,

непримиримите.
на всич- Г0Т0ВН0СТ ЗА 

СОЛИДАРНА 
ПОМОЩ

следва акция,но тъкмо другите —
Правоверните защтиници 

ко съществуващо са си 
особен стил на поведение и прои

бюрократически речник,
които

същоотвуша-За да сс излезне от 
щото положение Съюзът на комунис
тите трябва много по-смсло да тръгне 
чсьм Промени, като същевременно ме
ни 'И себе -си, своя метод на работа и 
организиране. Предуслоние за тези 
промени с публичността в работата и 
изостряне на отговорността за онова, 

сс договори, а не се изпълни.

Защо при оесик уикенд 
гранично-пропуокватсл- 

ният пункт „Градини” е 
задръстен. Дали хората 
все по-често пътуват до 
Истанбул само от турис 
тичеоки подбуди?

разработили

сяие на речи, 
изпълнен с фрази и лозунги, 
никого ие задължават, дори 
оратори. Те знаят против 
но не се вижда за какво са 
най-често се бавят с 
врагове търсейки в тях

По-обширно на 
стр. 6.

и самите
какво са, 

, И затуй 
измисляне на 

причините за
Нп стр. 10което



НАС |и нI по СВЕТА
НакраткоАНТИЮГОСЛЛИСКА КАМПАНИЯ ОТ АЛБАНИЯ 

И ГЪРЦИЯ
ООН И АПАРТЕЙДЪТ В ЮАР

Нова осъда КАМПУЧИЯ: НАПАДЕ
НИЕ СРЕЩУ ВМЕТНА 
МСКА БАЗА

Бойците иа народна
та армия на Демократич
на Кампучия 
нападнаха виетнамско во 
енно
на Кампучия, 
общава Радио на Демок
ратична Кампучия в 
нападение са убити 12 и 
ранени 10 виетнамски во 
йчгика.

В същата новина се 
твърди, че при нападение 
то на летището край Ком 
понг Чианга, 75 километ 
ра северозападно от Пно 
мпеи, кампучийските бо
йци са пленили доста 
оръжие и унищожили 
склад с бойно съоръже
ние.

От Тирана — по старому
за сигурност осуетяваха 
предприемането на санк
ции срещу расистите . от 
ЮАР, сс призовават Да
преразгледат 
та си.

Общо събрание гласу
ва и резолюция, в която 
е изтъкнато, че от Съве
та за сигурност се очаква 
да провъзгласи ембарго 
върху продажбата на 
фта па ЮАР.

ни сюгжестии" по въпро
са за „правилното реша 
ванс на исковете на ал
банците в Югославия".

Още но-малко в пол
за на дъбросъссдството 
и сътрудничеството са 
твърденията 
Алия, изказани иа кон
гресната трибуна в Ти
рана, че „Югославия нс 
сс примирява със съще
ствуването на независима 
държава на албанците”.

Такова н подобни обви 
пения са лишени от как 
вито и да било аргументи 
и не трябва да им сс об
ръща по-голямо 
ние. Защото основните 
принципи на външната 
политика на 
моуправителна социал-ис 
тическа страна добре са 
известни навред по света.

Голямо мнозинство стр 
а пи—членки на Организа

На Деветия конгрес на 
Албанската партия на тру 
да не бе казано нищо но 
во. Поне, косато 
дума за външнополитиче
ската ориентировка на 
тази съседна ни страна. 
Известните становища от 
Внвер Ходжина 
останаха непроменени. 

Оценките на неговия нас 
ледник Рамиз Алия, из
несени в доста обшир
ния доклад произтичат 
напълно от „наследството 
на Енвер Ходжа", в кое
то по принцип са неизбе 
жни неаргументираните 
обвинения.

Рамиз Алия не изпус
на да повтори добре из
вестните тезиси за „ан- 
тиалбанска политика" на 
нашата страна. Разбира 
се, не изостанаха нито оп 
ределени „доброжелател

неотдавна
цията иа обединените на 
ции в понеделник гласустава летище в Централ- 

Както състановищарезолюция, с коя- 
Съвстът

ваха
то сс призовава 
за сигурност на ООН да 
вземе спешни и вссстраи 
ни санкции срещу расис 
ткия режим в Южноафри 
каишката република. САЩ 
и Великобритания, които 
досега с вето в Съвета

тована Рамиз
епоха

на-

ЮГОСЛАПСКО-КИТАЙСКИ ПРЕГОВОРИ

Първите големи сделкиВШ1МП-

нашата са- КНР в електронната про-На състоялата се в Лю 
бляна „Югославско-китай мишленост,

ДЕЗЕРТИРАНЕ ОТ АФ 
ГАНИСТАНСКАТА АР 
МИЯ

Афганистанските муд 
жахедини съобщават, че 
на пътя Кабул — Канда- 
хад са пресрещнали един 
съветско-афганистански 

военен конвой, убили 
„значително число непри 
ятелски войници" и уни 
щожили три танка и три 
транспортни коли. След 
тази акция, се твърди във 
въстаническото осведоме 
ние, 30 числящи се към 
кабулската армия с цело 
купното въоръжени^ са 
лишали в редовете на му 
джахедшште.

делова конференция"ска
Стойността на сключе

ните сделки надминава 
милион долара.

бяха постигнати конкрет-„Не те.признавам —значи 
не съществуваш" ни- договори за сътрудни

чество между СФРЮ и

ВИЕреки че на няколко места 
се позовава на „истори
чески сведения", министъ 
рът на ПАСОК „утвър
дил", че македонският 
народ е „измислен" едва 
„след идването на Тито 
на власт" през Втората 
световна война. Върху 
кои „исторически факти 
се обосновава това не
гово твърдение.навярно 
знае само министърът Па 
падопулос.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ВЪВОфициална Гърция от
ново се обажда с груби 
■нападки срещу Македо
ния, относно Югославия. 
Министърът на ПАСОК 
за Северна Гърция Па- 
падопулос в речта си в 
Кастория пряко отре
къл съществуването на 
македонския народ и 
предупредил 
общественост за това, че 
Гърция е „заплашена с 
опасност от север". Въп-

НА

Зад затворени врати
Всъщност във Виена е 

започнал дълъг, сложен 
и тежък процес на прего 
варяне и договаряне за 
истинско разведряване на 
европейския континент.

След „министерския 
кръг, „Конференцията за 
сигурност и сътрудничес
тво в Европа продължава 
да работи зад затворени 
врати.

ч

тукашната
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сътрудничество СФР Юго-международно 
славия подразбира и съзнателно приемане 
на известни сигурностни и Други рискове

М-р НИКОЛА ЦВЕТКОВИЧ * МИЛОРАД КОЗИЧ

КАК ДА ОТКРИЕМ ШПИОНИН? (3) с предпоставка, че нашата самоуправител- 
на система може да премахне този риск, 
или поне да го сведе на най-малка степен. 
Това до голяма степен, ако не и напълно, 
може да се постигне е по-нататъшно усъ- 
връшещггвуване и доизграждане на систе
мата по обществена самозащита.

В рамките на „легалното" действува- 
не на чуждестранни разузнавателни систе
ми твърде често се прилага изследване във 
вид на устно „анкетиране" на наши гра
ждани. Анкетирането представлява систем
но изследване, .разработено до най-тънки 
подборности, както в общата схема на из
следване, така и по отношение целта, коя
то се преследва, относно данните, до кои
то трябва да се домопне.

брана, а САЩ 8°/°). От друга страна това 
нещо налага голяма част от научните и 

постижения великите си-АНКЕТИРАНЕТО 
— СЪВРЕМЕНЕН 
ШПИОНСКИ МЕТОД

технологическите
да' считат за тайна и напрашо да го 

изключват от трансфера. Освен това, воде
щите сили сътрудничат, финансират и на
сочват изследователската дейност в трая

ли

В международни рамки Югославия ое 
застъпваше и се застъпва за най-голям въз
можен трансфер на науката и технологи
ята, като съзнава че това представлява 
един от най-важните въпроси за прогреса 
на човечеството изцяло, отделно за прео
доляване ;на яза между развитите и изо
станалите.

СФР Югославия в международни отно
шения оочи, че трансфера на науката и 
технологията не би трябвало да служи са
мо яа интересите на блоковите сили, от
делно сочейки отрицателните страни в 
трансфера яа науката и технологията в 
днешния овят. Тук преди всичко се има 
предвид фактът, че блоковите сили, особе
но водещите, дават предимство на разви
тието и прилагането на най-съвременна те
хнология във военни цели (СССР отделя 
към 13% от националния бюджет за от-

офер на науката и технологията с цел да 
се използуват резултатите от изследванията 
в отбранителни и разузнавателни цели, по
свещавайки малко внимание на необходи
мостта трансферът на науката и техноло
гията да дава пълен принос на развитието 
на изостаналите. Макар че като основен 
мотив винаги се изтъква и интересът и по-' 
требите на страната, която ги ползува, на 
практика сътрудничеството се вменява във 
функция на своята политика и естествено, 
за осъществяване на политическо, идеоло-

Разузнавателната дейност при днешни
те условия не е ограничена само на съби
ране на чисто разузнавателни сведения (в 
по-тясно значение: военни и други тайни), 
но ое -простира върху различни постиже
ния в развитието и ж1ивота на една страна, 
които са от голямо значение за всеобщата 
дейност на разузнавателните действия, то 
за тяхното събиране предимно се използу
ва анкетирането. За един вид анкетиране 
чрез така наречено „научно сътрудничест
во" стана дума малко

шчеоко, културно и друго влияние, вклю
чвайки и военно и разузнавателно присъс
твие. Съвременният овят е свидетел, че та
кова сътрудничество често е било увод в 
постепенно въвеждане на неоколониални 
отношения, господство или друг вид не
равноправни международни връзки.

Определяйки се за воичми видове яа по-горе. Друг вид

СТРАНИЦА г Братство * 14 ноември 1986
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ВЛАСИНСКИ ВОДОЦЕНТРАЛИ

г о Д И Ш Н ИНИ
-—1955—1986

От два агрегата 

до „трета фаза“
ПОЛИТИЧЕСКД ШКОЛА НА 
МОК НА СКС В НИШ

1976
1986

ПОДГОТВЕНИ В СТРОЯ 

НА РЕВОЛЮЦИЯТА
® Десет випуска с над 730 курсисти • големите 

стопанскиПРЕЗ ИЗТЕКЛИТЕ 31 ГОДИНИ ВЛАСИНСКИТЕ ЙОДОЦЕНТРАЛИ организации в ролята н а „огледало на 
практиката" е Не смеем да позволим да десницата 
да създаде духовна атмосфера, в която е непопуляр
но да бъдеш марксист — каза Миленко Маркович, а 
речта си пред курсистите от XI випуск

Десетгодишнината на 
Политическата школа на 
М ежду общинската 
ференция на СКС и на
чалото на обучението на 
единадесетия випуск кур
систи в тази школа бяха 
повод за състоялото' се 
на Ю .ноември т.г. в Ниш 
скромно тържество, на 
което присъствува и чле
нът на Председателство
то на ЦК на СКС д-р 
Миленко Маркович.

През изтеклото десети
летие школата са завър
шили 733 курсисти от 15 
общини в Нишки регион.
Сред тях най-чиолени са 
работниците от непосред
ственото
(442) и младите до 27-го- 
дишна възр_аст (263). За 
успеха на Политическата 
школа голям принос са 
дали 719 лектори и съ
трудници, както (и най- 
големите стопаноки орга
низации в региона (ЕИ,
МИН, „Първи май", „Ти 
гър”, ДПК- „Копаоник" и 
други), които успешно са 
изпълнили ролята на „ог
ледало на практиката".

Говорейки за предсто
ящите задачи, директо
рът на школата ВИТО- 
МИР ШИНДИЧ подчер
та необходимостта от осъ отвъд марксизма.

НА

На 6 ноември 1955 го
дина, великият югославс 
ки революционер и Ти- 
тов съратник Моша Пи- 
яде пусна в действие два 
агрегата на първата вла- 
синока водоцентрала „Въ 
рла I". Това бе

рейки за 
на системата, председа
телят на Деловия отбор 
подчерта, че те са ползу
вани в зависимост от во
дните потенциали на то 
зи край и от елекуроенер 
пийната обстановка 
страната. През 
оечието на 
делова година -са произ 
Бедени 92 на сто от зап
лануваните 

електроенергия, а

потенциалите та страна получава ясни 
проекции. Известни са 
плановете на колектива 
до 1995 година. Дотога
ва Влаоиноките водоцен- 
трали трябва да получат 
няколко твърде важни 
електроенергийни обек
ти. Понастоящем се гот 
ви .инвестиционно-техни
ческа документация за 
разширяване на система
та, за да се създодат пре 
дпоставки за найшълно-

временяване на съдържа
нията и методите на обу
чение на курсистите, та 
отрядът на социалистиче
ската ни революция да 
бъде омасовен с подгот
вени бойци за социалис
тическо самоуправление.

След като напомни, че 
комунистът трябва да бъ
де споообен не само за 
критично навлизане в съ
стоянието, но и за вна
сяне на прогресивни 
държания в революцион
ните процеси. Миленко 
Маркович подчерта фак
та, че СЮК винаги се 
отнасяше към марксизма 
като към жива и. разви
ваща се мисъл,. Разнооб
разието от мисли и идеи 
в марксизма никак не мо
же да се отъждествява с 
идеологическия и по лиги 
чески плурализъм, който 
напоследък се явява у 
нас с цел да отрече марк 
сизма.

— Не смеем да позво
лим на гражданската де
сница да създаде духов
на атмосфера, в която е 
непопулярно да бъдеш

кон-

начало на 
историята на трудовата 
организация „Власински 
водоцентрали",. един от 
най-успешните колективи 
8 Сур дул шика община.

Ежегодно на 6 ноемв
ри трудещите се на Вла-

в
деветме 

настоящата

количества 
пла- съ-

оинските На тържественото събрание на колектива бяха 
връчени признания на заслужили работници на Вла- 
синските водоцентрали. На Митко Станков бе връ
чена емблема „Никола Тесла", а на Драган Джор- 
джевич златна значка на Югославското електросто- 
панство. Петнадесет работника станаха носители на 
грамота на Власинските водоцентрали.

водоцентрали 
правят трудова равнос
метка. Така беше и в таз
годишния Ден на органи 
зацията. На тържествено 
събрание на колектива 
председателят на Дело
вия отбор Миодраг Ри 
стич изтъкна досегашни
те резултати на органи
зацията и значението й 
за развитието на Сурду- 
лищка община и на Сдру 
жено то електростопанст 
во в СР Сърбия.

производство

нът по „провеждане" на 
водата от Лисинското във 
Власинското езеро е преиз 
пълнен с 9 на сто. Реал
ни са надеждите на коле 
ктива, че до края на го
дината ще бъдат произ
ведени достатъчни коли 
чества за стопроцентово 
изпълнение на годишния 
план.
ЯСНИ ПЛАНОВЕ ДО 
1995 ГОДИНА

Бъдещото развитие на 
електроенергийната сис
тема в тази част на наша

ценно използуване на во
дните потенциали в Сур 
дулишка и околните об
щини. Запланувано е то
ва да стане чрез постро
яване на две системи — 
северна и южна. През на 
стоящияРЕДОВНО ПРЕИЗПЪЛ 

НЯВАНЕ НА ПЛАНА
През изтеклите 31 го

дини, каза Ристич, Вла
синските водоцентрали 
изпълняваха годишния 
си план по производство 
на електроенергия сред
но със 117 на сто. Гово-

.средносрочен 
планов период, а оконча 
телно до 1995 година, тр 
ябва да бъде построена 
южната система, в която 
централен обект трябва 
да бъде акумулационното 
езеро в Любатски район.

марксист и в която за 
свободолюбивци и рица
ри на духа се провъзгла
сяват ония. които мислят

К. Г.Сърболюб МИКИЧ
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„германецът" не знае нашид език! Обаче 
той го знаел добре и затуй неговата статия

В периоди на кризисни положения на 
международен план, или при забележи
телни събития в нашатз страна, се забеля
зва повишено посещаване и присъствие на 
чужденци от ония други категории, 'недоб- 
рожелателните. По време на по-големм во
енни учения, когато се очаква да има при
движване на по-големи военни части на 
ЮНА, в районите, където ое провеждат 
ученията се забелязва голямо присъствие 
на чужденци, дори и тогава, когато прид
вижването на частите и военните учения 
стават в планииоки и непристъпни райони, 
в които преди това чужденец изобщо не 
е крачил. Посетител от една наша съседна 
страна бил заварен в района на Житни 
поток, обяснявайки присъствието си с това, 
,^че искал по прека пътечка да стигне от 
Лссковац в Ниш". Естествено, не казал че 
му с било наложено да посети позициите 

ставали военните учения в райо-

I „Самоуправлението в Юпзславия повече е 
фарс, отколкото действителност", неоправ- 

•' дателно предизвика югослаюоки протести 
(защото сами сме си направили тази беля).

Щ
ОБИКНОВЕНО НЕОБИКНОВЕНИ 
ПОСЕЩЕНИЯ ИА ЧУЖДЕНЦИПистолети, вградени в химикалка

се провежда при посещение на предвари
телно ангажиране и инструирани лица от 
чужбина (прикрита като туриста, делови 
хора, журналисти, командировки с научни
цели и под.).

Нашата отвореност, вродено порядьч-
носъзнатсл-

Югославия годишно посещават или ми-
дссстки

Авторитетът на Юго-
нават през нея транзит няколко
МИ ЛИОН 4 чужденци

нейната вътрешна и външна поли-■слашия,
тика, опоообс-шуват Югославия да има мио-

овета и къмно гостоприемно, ^ често са

такъв начин на разуз- 
дании). Жур- 

„Шпигъл",

жсство приятели навред по
големи симпатии гледат не само от- 

много движения, партии
ни, понякога и 
подходяща почва за 
навателно събиране на важни 
налист на германския мнт„п_
който посредством преводач, е 
вю отговорни лица в ЕИ Ниш през 1976 
година, и публикувал статия а
ник, в която нямало пито ду 1а Е^'
което му отговорили „отговор! и

Но за това пък 
ва, което тс 
си говорели — 
е кафе и ракия, да

нея с 
долни лица, но и 
и страни, и най-голяма част от чужденци-вестник

добри намерения (делово,те идват У нас с 
частно, туристи и под.). Обаче има и таки
ва лица, които имат разузнавателни зада

ла които
на на Прокулие. Всички такива „туристи" 
носят фотоапарат, като се стремят да оне-

получени от разузнавателни централи, 
настояват Да ги реализират посред- 
„обикновено" пребиваване в Юго-

чи, мат всичко, което могат.
подробно изяел оно- 

сърбохърватски
моясем 

кажел?, считайки че

които
(В следващия брой: 
НЕОБИКНОВЕНИ ТУРИСТИ)

взаимно, на
а известно с какво

ством
славия.

СТРАНИЦА I
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ПРИМЕРИМАРКСИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕ
ТЕ ,НА СК В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА Нека да му се намали заплатата„Припкат“ зад 

изискванията 

на времето

— казваголеми разлики.
Председателят на ОО- 

конферонция
Пенев.

Някои считат, че това 
е обикио-

щишжата
ма” Социалистическия съ 

Босилеград СТАМЕ 
Ш<0 ПЕНЕВ неовдавна 

„необикновен" 
от членовете

което правите 
вена демагогия?

__ Може би мислят и
103 В

обатака. Демагогия ли е 
че когато моят

личните доходи 
които имат 30 хи

направи 
жест — 
на Председателството на 
Конференцията 
да му намалят личния до 
ход. Членовете на Пред 
содатслетя ото на. приеха 
предложението му е об- 
разложеиие, че той е 
„твърде действен и че са 
доволни от акциите, кои
то раздвижела във фрон
та па социалистическите 
сили в общината".

личен
ДОХОД ипоиска

През политическите школи (от общинско до 
юзно равнище) са „минали" СИ членове на СК от 
Димитровградска община, но едва ли забележително 
е присъствието им в обществено-политическия живот

на тези 
ляди динара се увеличат 

по десет на

съ-

иапример с 
сто! Разликата между за 
платите ни ще бъде още 
по-голяма. С това се уве
личава и социалната раз
лика. А намаляването на 

разлики е

Как е организирано шснствуванс е първата 
марксическото ооразова- предпоставка за висока 
ние и идеино-долишчее- дееспособност, 
кото издигане на члено
вете на Ск в димитров
градска оощина/ Задово
лени ли са нуждите от 
този вид ооразоватше? 
какво тряова да се мени 
в тази ооласт?

т орните въпроси бяха 
предмет на оосъждаие в 
разговорите, крито неот
давна ояха водени е из
вестен орои секретари на 
първични партишш орга
низации от организащш- 
те на сдружения труд, 
здравеопазването, основ
ното и средното ооразова 
ние, местната оотцност 
димшровград и курсис
ти на политическите итко 
ли. В разговорите, учас
твуваха и представители 
на МОК на СКС в Ниш.

От състоянието на иде
йно-политическото изди
гане и марксическото об
разование в общината не 
можем да бъдем доволни 
— счита ДРАГАН ЗЛАТ
КО В от строителната тру 
дова организация „Град; 
ня". Поради две причи
ни. Пърцз, крупните про
блеми в стопанството „ка-

Стамсико Пенев

изминалият Труд личният 
на Пенев възлиза 

153 хиляди динара. 
— Сега не се касае дали

Безспорен е фактът, че 
в политическите школи 
се получава качествено 
марктическо 
ние. Това качество обаче 
не намира отражение в 
по-висока бойкост и твор
ческа изява на . бившите 
курсисти в акциите на 
СК. Например в Дими
тровградска община. 611 
членове на СК са завър- 
шшщ разни политически 
школи от общинско до 
съюзно равнище (160 за- 

политическата

социалните 
една от значителните за
дачи в настоящия момент
— подчертава председа-

доход
около

образова- добре работя или 
работата е явна, тя се 

ще бъде оце-

не;Да припомним, функци 
на ОК телят.

Пенев нс се „предава". 
Като председател на фро 
н-га на най-широките на 

в общината

ята председател 
па ССТН заедно е пред- 

ОК на СК и
оценява и 
дявана, но считам, че ли 
чният ми доход е
Когато реших и поисках

ссдателя па 
председателя на 
ската скупщина се нами
ра в първата група на 
Обществения договор за 
личните доходи на фуи

висок.Обшин
родни маси 
иска всичко да споделя 

Разбира се и бре-
имах

лични
той да се намали

с тях. 
мето
та стабилизация. Тъй ка 
то предложението му не 
мина на Председателст
вото сега ще поиска да 
се извършат изменения 
в Обществения договор 
за личните доходи 
функционерите.

предвид низките 
доходи в някои организа 

общината. В ня-

на икономическа-

в общината.кциоперите 
За текущата им работа

ции в
кои стопански организа- 

личии до-ции средните 
ходи едвам ли 
на 35 до 40 хиляди ди
нара. А лично съм убе
ден, че единство и до
верие сред 
маси не може да се из
гражда ако има толкова

ПО 5850 тО 
тъй като стойност

вършиха 
школа на Общинския ко

са предвидени 
чки и
та (сегашната) на една 
точка е 23,78 динара за 
тази част на личния до-

възлизат
митет, 38 школата на 
МОК на СКС в Ниш, 82 
синдикална, 300 младеж
ка и 30 школата на МОК 
на ССТН и 1 Политичес
ката школа на 
Кумровец), но едва 
забележително е присъс
твието им в обществено- 
политическия • живот.

на
широките139ход получават над

динара. Когато 
това сс прибави и

хиляди 
към

В. Б.СЮК в
ли

I МИТНИЧАРИТЕ ОТ 
ГПП „ГРАДИНИ" ОСУЕ 
ТИХА ОПИТ ЗА НЕЛЕ 
ГАЛНО МИНАВАНЕ НА 
ГРАНИЦАТА

— ЕСПУ „КИОСН. УЧ. „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" 
РИЛ И МЕТОДИЙ"

Обмен на опит н сближаванеСледователно, в област 
та на марксическото об
разование и идейно-по.ли- Паспорти за 

- затвор
силеград.

И този път преподава
телите от двете училища 
обмениха опити във връз 
ка с преподаването на 
отделни предмети и спо-

Група ученици и препо 
даватели от Единното оре 
дно-политехническо учи
лище (ЕСПУ) „Кирил и 
Методий" от град Кюстен 
дил (НРБ) миналата събо 
та направиха посещение 
в основното училище 
„Георги Димитров" в Бо-

тическото издигане са ну 
жни качествени промени. 
Най-просто казано: този 

рат" комунистите да се вид партийна дейност тря 
занимават най-много, а Митничарите от грани- 

чно-пропусквателния пун 
кт „„Градини" осуетиха 
опита на българските гра 
ждани Илияна Констан
тинова и Михаил Конев 
да минат югославско-бъл 
горската граница с фал 
шифицирани паспорти.

С такива паспорти са 
ги снабдили двама пирот 
чанци срещу „награда" 
във валута (7200 западно- 
германски марки, 
швейцарски франки и 70 
американски долари).

Константинова и Ко
нев, както и помагачите 
им от Пирот са арестува-

бва да съгласува ритмо-
понякога и изключител
но, със стопански теми, 
които в момента са най- 
важни за трудовата им 
организация. От друга 
страна налице са много- 
бройни субективни слабо
сти. Подборът на теми
те навярно нр е сполуч
лив. Според Златко® об
щото марксическо обра
зование е достатъчно, но 
има много конкретни те
ми, които не се обра-, 
ботват, а сред членовете 
владее голям интерес за 
тях.

вете си с изискванията на 
времето. делиха мнения по актуал 

ни въпроси от област- 
образованието ита на

възпитанието. На спорт-(А.Т.)

ното поле се срещнаха 
отборите на двете учили 
ща по футбол на малка 
врата. В твърде интерес
на среща победиха дома

БОСИЛЕГРАД: ЧЛЕНОВЕТЕ НА СК В ОСНОВ 
НОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНАТА ФОРМИ 
РАХА ПАРТИЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Общият интерес ще 

се изяви повече
кипите и така се реванши 
раха на гостите да за за
губата в Кюстендил.

В другарска и делова 
атмосфера преподавате- 

общ интерес за основно- лите от двете училища 
то образование в общи- поведоха разговори за 
ната. Безсъмнение е, че обогатяване на сътрудни

чеството им с нови съдър 
жания и -форми.

С тази среща изцяло е 
уси- реализирана тазгодишна 

та програма за сътрудни
чество между основното 
училище „Георги Димит- 
ров" от Босилеград и

600

Членовете на петте пър 
вични партийни органи-, 
зации в основното учи 
лище „Георги Димитров" 
в Босилеград през мина
лата седмица формираха 
конференция на СК. В 
партийните организации 
в училищата в Бооилег- 
рад, Долна и Горна Лю-

Острото разминаване 
на думите и делата веро
ятно е основната причи
на за паоивизацията на 
комунистите в много об
ласти на партийната дей
ност, следователно и в 
марксическото образова
ние. При такива обстоя
телства членовете на 
загубват воля за индиви
дуално идейно-политиче- души и се очаква занап- 
ско издигане, макар че ред повече да обединя- 
им е известно, че прмем- 
ственото лично усъвър-

с прилагането на конгре
сните решения за орга
низационно укрепване на 
СК ще се положат 
лия за подобряване на 
възпитателно-образова

телния процес.

(С. С.)

Ск бата. Горна Лисина и Би 
стър действуват около 50

За председател на Кон 
ференцията е избран РА единното средно-полите

хническо училище „Ки
рил и Методий" от Кюс-

ДКО ДИМИТРОВ, препо 
давател в училището 
Босилеград.

в тендил.ват активностите си. т.е. 
да предприемат акции от В. Б. М. Я.
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БАБУШНИЦА
КОМЕНТАР

С обединени сили ло нови обекти ЕНЕРГИЧНО Н БЪРЗО
До края на настоящата 

година Социалистически 
ят съюз в Бабушнишка 
община ще съсредоточи 
внщчанието ри

В цеха на „Лисца" в Бабушница не стават често 
посегателства срещу общественото 'имущество. И дру
гите нарушения не са много. И при най-малък опит 
за такова нещо — веднага се изпречват съответните 
органи в колектива и корените на лошите явления 
се подоичат веднага.

Сред първите реагира самоуправителният кон
трол, 'съставен само от работници-непосредствени 
производители начело с дългогодишния и опитен ра
ботник Александар Мармккович. Той ни запозна как 
работи самоуправителният контрол в този колектив. 
В тяхната организация самоуправителният контрол ре 
атира бързо и енергично, а сетне — и 'останалите 
органи: дисциплинарната комисия и работническият 
съвет. Всички действуват ,навреме, така че „позаспа- 
лата съвест" при някои членове на колектива бързо 
се събужда.

Случай първи. На една работничка й хрумнало 
как по-лесно да си изкарва дохода. Взела че ои 
отрязвала купончета е тях се евидентира завършен 
артикул и' за неизвършена работа. За една седмица 
— ни малко, ни мнош, броят на неотработените ку
пончета нараснал на 62. Но не седял със скръстени 
ръце работническият контрол и въпросната работни
чка веднага се озовала пред дисциплинарната коми
сия. Тя и отрязала — предложение за уволнение.

Предложението по-късно било прието единодуш
но и от страна на работническия съвет.

Случай втори. Друга работничка, която за съжа
ление е трудоустроена отпреди два месеца — опи
тала друг номер, но и тя се изгорила.

Отсъствувала два-три дни от работа. Уведоми
ла, че е в отпуок по болест. Но когато се обадила 
при лекаря — не получила очакваното удостовере
ние. Тогава тя опитала другояче: неприсъствените 
дни се решила да „преведе" в годишна почивка.

Но и този опит се провалил. По заявка на са- 
моупраБителния работнически контрол — провинена
та работничка в скоро време ще излезне пред дис
циплинарната комисия, която ще каже думата си.

В „Лисца" значи бързо и енергично намират 
„цяр" за всеки вид нарушаване на дисциплината в 
колектива, орещу посегателство срещу общественото 
имущество и други отрицателни явления.

ми ще получат предимсг образователния
„Бука Краджич" в Бабуш 

е да помог- ница.
Към 60 на сто от сред

ствата От местното само 
облагане ще ое изразход 
ват за благоустрояване 
на местните общности, а 
10 на сто за спортния цен

центърво.
Наш дълг 

нем в 
дготовка там, а последна 
дума ще имат местните 
общности..

Едновременно водим цк 
ция и в трудовите орга
низации и организациите

политическата по
главно

върху неотдавна приетото 
решение за въвеждане 
на местно самооблагане. 
Както ни уведоми пред
седателят на Общинска
та конференция на Соци
алистическия съюз в 'Ба- 
бушница Ратко Младено 
вич, в момента 
разяснителната акция 
местните общности.

е в ход
в

— Във воички 
общности се 
събрания, на които 
мощта на активности на 
обществено-политичес

кия актив при ОК на 
ССТН в Бабушница става 
изяоняване на целите ■ и 
задачите на третото по 
ред местно самооблагане, 
което би трябвало да про 
ДЪЛЖИ От 1987 ДО 1991 го 
дина — каза Младено- 
вич.

местни
провеждат

с по-

Бабушница: С местно самооблагане ще бъдат разре
шени редица комунално-битови въпроси

Общинската скупщина 
в Бабушница тези дни ре 
ши целокупната отговор
ност в реализирането на 
програмата по местно са 
мооблагане да поеме до

на сдружения труд, кои
то също ще трябва да 
отделят значителни сред 
ства за разрешаване на 
комуналнщбитови въпро 
си — изтъква Младено-

Със сума от около 1 ми 
лиард динара, колкото се 
счита, че ще бъде обез
печена, всяка местна об 
щност фактически сама 
ще прилага къде какво 
ще се строи.

— Преди да бъдат под 
писани изявления за при 
емане (или неприемане) 
на местното самооблагане 
от. 2% върху лични до
ходи и върху кадастра 
лен доход, ще направим 
широко допитване в мес 
тните общности кои ко
мунално-битови пробле-

муналната организация 
„Комуналац" в Бабушни 
ца при пълно съдействие
на сапщуправителната об
щност за физичеока кул
тура и местните общнос
ти в общината.

За целта вече се гот
ви и самоуправително 
споразумение за сдружа
ване и използуване на 
средствата от самооблага 

М. А.

вич.
Със средствата от ново

то местно самооблагане 
се предвижда да фрдат 
построени пътища Грън 
чар — Врело, от 2, Звон- 
ци — Ракита — Бучи дел 
10 километра; сетне у.час 
тъкът от регионалния път 
Бабушница 
хан при с- Завидинци и 
да се довърши започна
тия спортен център към

Гаджин За междуличностни отношения там едва ли мо
же и дума да става, защото всеки си гледа работата. 
Затова и личните доходи в този трудов колектив са

М. Андоновнай-високи.него.

ТУК, КРАЙ НАС Чаршийсните одумни
Въпросът не е нов, нито сега

шен. Отколешен е. Живурка си 
откак е рода и порода. Вегетира 
върху обществения организъм и

Еснафът обаче прилага другигорчивината на одумките и леко-
етикетиране? Нали принципи. Защо съседът му (на 

именно това убива оветлия по- работното място р трудовата ор- 
рио и желанието да работим по- ганизация или изобщо в общи- 
добре. И излиза парадоксално: ната) да постига по-добри резул- 
вмссто заслужена похвала — оре- тати от него. А ако само с една 
щамс порицаваше. Това се отна- крачка е пред него, ако за един 

до работника зад струга, с нюанс е по-добър, той бърза да 
лекар оките слушалки, обществе- обезцени това, да му прилепи

„разсипник", „овое-

вания., „високи" доходи и др.), за 
да омаловажи приноса и заслу
гите. В хода на общественото раз 
витае естествено е да се правят 
и грешки. Еснафщииата именно 
взима тези грешки, преувелича
ва ги, изтласква ги на 
план и настоява да им придаде 

значение.

мисленото

въпреки че съществено не може 
да ни отклони от приетия курс, 
понякога внася смут, създава не
доумение и пречи за пълноцен
на изява на личността. Става ду 
ма за чаршийоиите одумки. _

Чаршийските одумки най-чес- 
някои об-

иредон
ся и

първостепенно
Вместо откровено етикет на 

глав" и подобно.и на офи- 
мсота (събрания-

мия деец ...
Живеем в общини, където се 

знае какво сме сложили в днеш-
обед. В^щиии,'«ьдето еонафщи кажем: да дадем път «а онезщ

я?. яй йкйя яшггг™/
не (комунистически, законни и обществено силни да кжм » 
етични) са ясни: да говорим за еснафа, че неговата „уютност- и 
слабостите и пропуските откро- безкояфликтнос?, са неща «веъв- 
вено и аргументирано на офици- местим», с нашето Д^амично ра-

крепа па онези многоброшш но- ™ кот,0 яе бта да 
натори, рационализатори, воде- ™ ° р 1 чаршийските
щи общественото ци развитие, затваря-. у 
Тези принципи са основа на об- -одумки на е оф 
щеотвеното ни устройство.

циални за това 
на трудещитс сс, в местните об
щности и пр.) да сс говори,_ - 
в кафенетата, в „приятелски оре 
ли (при чашка или без нея) се 
разпалват слухове, раздухват стра 
сти, от сламката ое прани греда. 
И всичко уж в името на загри- 

обществото. Атакуват 
се ,ии-

то взимат на прицел 
ществени, стопански, културни, 
просветни и други дейци. Не слу
чайно казваме дейци, понеже (за 
разлика от другите) те са схва- 

трябва да действуват. И

Именно орещу това се опълч- 
ваме, Именно за това желаем да■

нали, че 
действуват. И резултатите са на
лице: нараства износа, раздвиже
ни са много (интеграционни и 

полагат се
женост за
се личности, преувеличава 
мата им, сякаш отделната лич- 

оистемата,
други) инициативи, 
-усилия да се преодолее изоста- извън

самоупржителпите проце-пост с нещо
извънналостта,

Чаошията обаче си има свои __
мерила. И ако не се побираш в Да се "ожГлатсли"
рамките на тези мерила пзи 'и за нас ® ” е такИиа и 

37>6! Ще издири ка»и понякога Р^и че да ^
ли „е мними (чести вадупни пъту такива. И не сме

'ОИ.

Ст. Н.
ма те на
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В ГОРСКАТА СЕКЦИЯ ВФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИДЕВЕТМЕСЕЧНИТЕ
БОСИЛЕГРАДСТОМАНОЛЕЯРНА „МАЧКАТИЦА" В СВЕТЛИНА

ТА НА ДЕВЕТМЕСЕЧНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ
|мчмь& НА ПЛАНАРИТМИЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕСилата на ва най-мкого 5 546 880 

динара в резервния, а 
след това 5 517 824 в де
ловия фонд. Във фонда 
за съвместно, и общо пот 

отделили

270 249 689 ДИНЯ 
най-секция в Ео ход от

ра. Както и досега,
участие в струк 

на този доход
дър-вообработватсл- 

За осъществя

Горската 
силеград продължава ус
пешната си стопанска де 
йпост и при това 151-те 

(четирма повече

голямо 
турата 
има
пият псх. 
нането му са изразходва 

131 577 600 дина-
машите пщенти реблснис са 

4 362 852 динара, а в жи 
фонд 2 209 700

заети,
по отношение па същия 

миналатаII през 
година, ритми-

период лищния 
динара.

През този период в ю 
реката секция за лични 
доходи са изразходвали 
6.5 946 907 дин. и по от
ношение на деветте месе 

1985 г. същите са

пи над 
ра и 
налогодиишитс

Тази стопанска организация сс бори за по-широ- 
простори на пазара с повече и по-качествено про

изводство и със стабилни цени

делова
чно изпълняват произвол 

план. От пиа
но отношс;»1С на ми 

отчитаткн
СТВСИИЯ си

V Д ОПЪ:Нщт Лт,-.
основа на труда са отде
лени към 50 милиона ди
нара или 8 пъти по-голя- 
ма сума в сравнение със 
същия период на минала 
та година. Двойно „но- 
тлъсти” са и сините пли
кове с личните доходи на 
заетите — към 59 000 се
га срещу 28 хиляди ла
пи. При това трябва да 
се подчертае, чс средни
ят личен доход в септсм-

Общлят доход на сур- 
дулишката стоманолеяр
на „Мачкатпца" в 
на изтеклото деветмесе- 
чие надминава 2,5 мили
арда динара и двойно е 
по-голям в сравнение със 
същия период на минала 
та година. И срещу оста
налите финансови катего 
рии в деветмесечния бп-

края па на
увеличени със 122 на сто, 
колкото и увеличението 

средния личен доход, 
на 49 000 ди-

Г-
на
възлизащК,.'

п-ара.
Въпреки

те делови резултати, 
фът на 
Славчо Николов подчер
тава, че икономическата 
стабилизация все още не 
е напълно заживяла

области на прои

-- ■'Д 7-ш положителниГ.й
шсш счетоводството

’ланс са записани високи 
размери на увеличение.
Но макар и виооки, фи- ври е надминал 73 000 ди 

нара с реални изгледи 
да „расте” до края на го- 

жилищния

4
Преди всичко заживяване на икономическата ста 

билизация
нансовиге показатели не 
са източник на задовол
ството на около 850 зае
ти от деветмесечните ре
зултати на организацията 
си. Те добре знаят, че 
при сегашната инфлация 
индексите 190, 200 или 
220 никому не дават по
вод за самоуспокоение.

във
всички 
зводствения процес. Впро 
чем това бе изтъкнато и

Вдината, 
фонд на организацията 
са внесени над 22 мили-

със 129 наувеличение 
сто. При това доходът от 

увеличение 119 на 
възлиза на 138 672

чение е и това, че в тази 
стопанска 
отделно 

. щават и върху ежегодно 
то укрепване на матерна 
лните основи на труда. 
Средствата във фондове
те не само, че се увелича 
ват, но и целенасочено 
се използуват. Обезпеча
ват се нови машини, съо 
тветни съоръжения и се 
разширяват производст
вените мощности. През 
първите девет месеца на 
настоящата делова годи 
на е осъществен общ до-

организация 
внимание поеве чита 

сто и
099 динара, а чистият до 
ход 109 708 536 динара, 
увеличение със И8 на

на проведеното през ми
налата седмица събрание 
на трудовия колектив, ко 
гато покрай деветмесеч
ните финансови резулта 
ти, предмет на обсъжда
не бе и реорганизацията 
на Горското 
от Враня, в чийто състав 
действува и Горската сек 
ция от Босилеград.

она динара.
„Мачкатица" има и про 

блеми. Най-сериозен е 
недоимъкът на оборотни 
средства. Този проблем е сто.

Охрабрява и фактът, 
че в сравнение със същия 
период на миналата го
дина до значителна сте
пен са увеличени и сред 
ствата в различните фон
дове. Общо във фондо
вете са отделени над 
17 634 200 динара. От то

взет на прицел и наско
ро трябва да’ бъде смек
чен.

Правото на задоволст
во им е дал един друг. Републиканскиятнаглед много малък про
цент — 18 на сто. Толко- фонд 
ва е увеличен физически краища вече е отпуснал 

100 милиона динара, а от

за изоставащите стопанство

ят обем на производство
то. Всъщност 900-те тона два завода за застрахов

ки трябва да се обезпечат 
по 150 милиона динара.

К. Г.

стоманени отливки, с кои 
то тазгодишното произ
водство (разбира се, до . 
края на даптември) над
хвърля миналогодишно
то, повече от инфлация
та, са основа на сравни
телно високите финансо
ви успехи. Естествено не 
се отрича и „приносът1' 
на инфлацията, но тук, 
за разлика от много дру
ги организации; тя е от-

М. Я.

ПРЕД ИНТЕГРАЦИЯТА НА ТЪКАЧНИЯ ЦЕХ „8 МАЙ" С КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА"

Готовност за солидарна помощ
ния. Свободно може да 
се каже, че работниците 
на конфекция „Свобода", 
въпреки че схващат про 
блемите, с които сами се 
орещат, нуждата от соб
ствено подобрение на ор 
ганизацията на труда, не 
са се затворили в себе 
си, но полагат усилия и 
изразяват готовност ия-

да" е пред прага на усво 
яване на нови инвести
ции. Именно привеждат 
се към края подготовки 
те за реализация на ин 
вестиционната програма, 
с която се обезпечава ра 
бота за около 300 работ 
ника.

Прибави ли се към то
ва число и рще около 
стотина работника на 
тъкачния цех „8 май", яс 
но личи какво бреме и 
задължение поемат сега 
шиите работници на кон 
фекция „Свобода". Защо 
то ■ най-много труднос
ти именно изникват в 
процеса на уовояване на 
производствената програ

В настоящия момент 
основната организация 
на сдружения труд „Мла
дост" към конфекция 
„Свобода" води активно

вото все докато по-задъл 
бочено не се проучат изи 
сиванията на пазара и нс 
се направи нова програ 
ма, съобразена с негови
те изисквания. Разбира 
се това ще изисква извее 
тни влагания, както в про 
изводствената програма, 
така в кадрите, оборудва
нето, производствените 
помещения, за да получи 
цехът своя физиономия. 
Това до голяма степен 
ще зависи от обстоятелст 
вото как ще се изяснят 
работниците от тъкачния 
цех и ООСТ „Младост" 
на референдума, който 
трябва да се проведе до 
средата на декември т.г.

В момента ударението 
се слага върху готовност
та на колектива за самоот 
ридания, решеността да 
се поеме бремето върху 
собствени плещи, без 
вито и да било обуславя-

стъпила предимството . си 
на производството. Този 
факт може да се обясни 
с „чиста" икономическа „Услуга". Според ■ прието 

Сурдулишките

сти за интеграция с тъка 
чния цех „8 май" към

логика, 
стомаяолеяри се борят за

то предложение до края 
■на годината, относно от 
1 януари 1987 година „8 
май" ще работи като от
делна организационна 

единица в състава на 
ООСТ „Младост".

С това начинание ко
мунистите преди всичко, 
а сетне и всички остана
ли трудещи се, още вед 
наж потвърждават готов 
ност за солидарно реша
ване на проблемите, ши
то измъчват работещи
те в тъкачния цех. Без

по-широки. простори на 
.пазара и са наяоно, че до 
успеха могат . да стигнат 
само с повече и по-каче
ствено производство и със 
стабилни цени. Следейки

теграцията да се осъще 
стви. В случая най-голя- 
ма полза ще има Димит 
ровградска община, тъй 
като един с години измъ 
чващ я проблем (стопан
скататази логика, те са пред 

прага на едно завидно пр 
стажение: да станат сна
бдители на най-големия 
потребител на стоманени 
отивки в страната — ми- 
нниж басейн Бор.

Не е изостанала и гри 
жата за акумулацията. За 
укрепване материалната то, че конфекция „Свобо

дейност на тъкач
ния це_х е в постоянен 
упадък) ще се реши по 
най-правилния начин.ма.

Окончателната дума 
за интеграцията все пак 
ще кажат работниците 
на предстоящия реферсн 
дум.

Инак според договори 
те и консултациите в ТО 

„Свобода", тъкачният 
цех „8 май" засега ще 
запази досегашната ои 
програма на производет

спорно тази интеграция 
има по-широко значение, 
с оглед на обстоятелство- как

Ст. Н.
СТРАНИЦА 6 Братство * 14 ноември 1986
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Белград, 14 ноември 1986,

АКТУАЛНОПо-добре и по-малко, 

но по-добре Да не 

свиннемл ннмте цели, докато в живата действителност не 
стават и най-дребни, а не и революционни про
мени. Изглежда, че точно поради общото по
ложение в обществото след конгресите и кон
ференциите на Съюза на комунистите, по-серио
зно ще трябва да се размисля не само за прог
рамните определения, но и за действителността 
такава каквато е тя.

Явленията на неединотвото, което няма ве
че само вербален белег, блокират възможности
те за действителни промени и замъгляват пер
спективата на излизане от кризата. Сценарио- 
то на прогреса на югославския социализъм е 
познато, но не са позна/ги или не в достатъчна 
степен — отпорите срещу този прогрес.

Косово е жива рана на съвре
менната югославска действител
ност с тежки морални и полити
чески последици за нашето об
щество. Трудно намираме цяр 
за нея, най-вече поради непосле
дователността, опортюнизма и 
бавността в осъществяването на 
Платформата за Косово и зак
люченията на двете председател- ■ 
ства и изпълняването на непооре 
дствените задачи за оздравяване и 
стабилизиране на състоянието в 
тази покрайнина. Оттам и новото 
през миналата седмица (трето 
по ред) масово идване на граж
дани от сръбската и черногор
ската националност в Скупщина
та на Югославия, ксгато дойдоха 
за помощ и защита на елементар 
ните им човешки и обществени 
права. Това бе глас на отчаяни
те, който освен това че бе вни
мателно изслушан ни задължава 
за нова мобилизация и по-ефи
касна акция.

Резултатите, които постигаме 
в акцията, която днес водим в 
Косово не са и приблизителни на 
всичко онова, което се каже, за
ключи и напише за състоянието 
и отношенията в тази покрай
нина. Ето защо, и покрай извес
тните резултати, които осъщест
вяваме не трябва да се примирим 
и свикнем е наличното състоя
ние. Първенствеяо би трябвало 
да видим кои са слабите ни ме
ста и пропуски, така че своето 
действуване да насочим към ис- 
тиноките огнища на иредентата и 
към другите цели, които по-бър
зо ще ни водят към успех.

Не без причина предимство 
дадохме на идейната и политиче
ската активност (по отношение 
на административните мерки) за 
стабилизиране на състоянието 
Косово, което е в уяиоон с де
мократичното битие на нашата 
политическа система и общество 
то ни. Но, с оглед на. тежестта 
на състоянието, на характера и 
методите на действувацето на ал
банския национализъм й .иреден
тата, резултатите на идейната и 
политическата борба, .която се 
води там биха били — без съм- 

положе-

юбопитното око ще забележи на нашата 
политическа и идейна арена множество нови 
детайли. Не се касае за дребни и незначителни 
детайли, но за такива, които значат живот.

Сериозната политика не бива да си позволи 
критиката орещу критиката на опозицията да 
стане нейна най-важна характеристика. Очевид
но е, че ключът за решаването на сложните съ
бития на нашата идейна арена е във фактичес
ките промени в самото общество, а което все 
по-изразително се разточват революционните 
стойности. Опозицията, и сама социо-политиче- 
ски недефшшрана и хетерогенна, като че ли 
бърза пред лицето на обществеността да „хвър
ли" своите погледи и идеи, да предложи своето 
тълкуване на миналото и настоящето и своята 
■визия на бъдещето. В самата официална поли
тика имаме омесване на картите, до изкривени 
и по-малко или повече борнирани стремежи и 
насоки, а протагонисгите на нихилистката кри
тика и на оспорванията от всеки вид, все повече 
с антикомунистически предзнак, мислят че е 
дошъл истинският момент да съобщят на света 
своите „истини" и „предупреждения".

става опитът, .може би по-амбициозно от-

Това дето опозиционно настроените към ре
волюционните придобивки и прогреса сили се 
явяват все по-често, с познатите платформи, е 
логична последица на колебанието и протака
нето един път да се направи крачка от простора 
яа стихията и одобряване на тесните интереси. 
Национализмът стана жалък символичен атри
бут ,на кризата. Да се излезне от съществуващо
то състояние не е лесно, но не и тежко под 
предпоставката да се работи принципиално и с 
революционен жар.

Опозиционните групи и „формации” най- 
вече охрабрява състоянието «а безсилие лоши
те неща и уклоните в обществото да се нарекат 
с истияките. си имена. Това създава — не е са-

Оттам
ясен
колкото по-рано да се отгатнат, съгледат и оце
нят идеите и идеологиите, които с порицаване
то на „лошото настояще" оспорват и самия со
циализъм. Надпреварват се програми и идеи и 
затова ролята на социалистическите сили е по-

мо един път констатирано — апатия, а апатия
та и революционният .устрем никога не са вър- 

заедво. Да се освободим от бремето, че в
деликатна и по-тежка.

Прекадено дългото съществуване във ваку-
промени, които

вели
необходимите промени едни може да изгубят, а 
други да получат — т.ова е революционен иок 

Радикалните начинания, фунда-
ума, 1създаден с призивите за 
действително липсват, доведе обществото и 

— Съюза на комунистите, 
което трудно се излиза с повише- 

тонове, със стария стил и про-

не-
на времето.
монталиите промени и реформите даваха въз
можност на югославската, революция за големи 
прогресивни пробиви, докато статус кво и фило
софията на живот без промени само усложня- 

гюложенията, обременени с риокавс и опа-

вговия авангард 
■състояние от
ни политически 
стото деклариране за промени в момента, кога- 
то всяка промяна едни тълкуват като атака 
срещу политическия строй и неговите символи, 
а други като нещо, което само по себе си раз
бира революцията да продължи 
естествен път на подриване и рушене на моно
полните и отчуждените центрове на политиче
ската и обществената мощ. Нищо не обръква

ваха
СНОСНИ.

намираДодее Съюзъгг ода комуш йогите с<?
изкушеодия. Ще надделее ли офан-

по своя
пред големи 
зишата акция орещу буржоазната деонмца, ода- 
циопалистичоокитс и догматичните «сили или ще 
сс изчерпаоаме в ирационалнте и политически 
критики и додсквалифодкации зависи изключмтел-

Най-неза-

в
обществото, което сехората така като 

да продължи прогресивния курс 
витае. Нима изразите, каквито «а „Депримира- 

,блокада”, „задушени ^револю 
потенциали", „шръщане назад" не го- 

исичко Друго за преобладава

на своето раз-
одо от самия Съюз ода комунистите, 
видодото от всички възможни положеодия с тога
ва когато едоди орещу други сочим, емятаики 

велика
що състояние ,

политическаизпълнявамециотш че е това 
мисия.варят повече от —-ж;оценката, че лттягз. на Гр™!аЯУ’еЗЯ1,а,ди това 

Но гчок 1-гр сс осъществява и ^с зар д
.......имаме засилено настъпление яа б/Р*°ма'.
ната десница, на иационалистичоо^о ^ по^аио<
тичодо-бюрократичеюкиге от и, явява-
във всеки стая на нашата Р—,0. 
ха с по-голяма или по-мал|№СИ>яиие се 
веност." Съвкупното обществено 
усложнява и от обстднолжа-га ^ авторигге-

Политачосжитс чс така да
дебатират за революцио-

Днсшитото време до голяма степен е пара- 
докаюлно. Дали и занапред ще вървим в полза 
на тази парадоксалиост, така че и сами със 
своите изключителност, 
циозиооти ще драматизираме и

атмосфера — иай-малюо ще зависи

лекомислие и претен- 
без това иеже- — по-големи и 

по-добро, ако в тази бит-
нение 
името
ка биха участвували иай-шцмоюи- 
те слоеве на гражданите оТ ал
банската народност. Това би тря
бвало да стане народно движе- 

— очевидно — не би-

лателшта
от опозиционните аили и тяхната екстремна по- 

филооофия.литичеока теория и
Очевидно е, чс единството, търпеливата и из 

трайна работа може да възвърне рсволюцйом- 
авторитет, По-добре и по-малко, но по-до-в Косово. мие, коетония

бре! Ма 4 стр.)Мирко Арсичта ои тогава когато ои 
се каже, безкрайно да



2 Комунист

ДФНРМАЦНЯЖ НКОНОМНЧЕСКАТА ЛОГИКА
членове на Съюзния изпълни- 

онова, което 
казал в

ни
Делегатите иа Скупщината в Югославия, и не само те Д0™^3«?стокаТо гГдатомври телон смет, па и 

кпая на годината що имат много работа. В тази работа осо >оно . . според статисти чес- -неговият челоп човек

~ “**- » - —• ЯГЯЯГКI-• 35-ДГПдаг “
няколко началото (па и ли и задачи за оживяване на вертируемата област с ' въвеждат реални категории ветокраЙ на “та върху офор- стопанския ръст. увеличение сто. Съвкуштт ««°с в същият й спрГата.
на плановите докумоп- на износа, съвкупната финансова период с по-малвк с 1,7 на ст 

т“всяка следваща година се консолидация на стопанството, (на конвертируемата областно- трудности, това

■КГАГ = ЯЖ =,» 2 “ »:
=п”“»у-<г: гг.^“у—~~ ь*а?. « =-

Йолкото бе в Скупщината на СФРЮ Янез Зе- раии задължения към чужбина системни промени® ^ ”0
- година" И, по пра- мля-рич, подпредседател на Съю- порядъчно са изпълнявани, а то може д '

вило голината с измине, а след злия изпълнителен съвет. през последните месеци се е по- оценяване и У™Ч*бата ра
вТа^ се посрещнс със същата ’ Същото може да се д0брила и срочност на текущи вните пР™™ Фшсгори
тази констатация. Спокойно бимо каже и за 1985 и 1984 година и хс плащания. Съвкупният износ особено иа *Руд*’<*еДС™*
жало да се констатира, че нача- пр. Разликата, все пак е в това, Ча външния средносрочен и парите. Досега т^°-т0
лото на нашата икономическа че плановите задачи за тази го- дългосрочен дълг досега е нама- мъдрували около кур ' 
криза съвпада с времето, или да дина имаха и още как благонри- Лон с почти един милиард дола- та и свободният, тх. адлиншстра
кажем с годината, в която е Ятни изгледи да бъдат осъществс ра, а валутните резерви са осъ- тивен начин на формиране иа

констата- ни в по-голяма мярка отколко- ществени до заплануваното рав- цените. Не е прекаддно твърде 
„пуона- то са действително. Защото, как- ищце нието, че тясната връзката меж

ду едното и другото и още как 
ни беше необходима.

със
дина ще 
дно 

настоящата осно-

формулирана такава 
ция, т.е откогато тя е
та" в оборот. За да бихме уста- то и самият Землярич каза. зна-
новили коя е тази година, дос- чителен материален подтик в про КАКВО СЕ ПРЕДЛАГА 
татъчно е да „надникнем'' в веждането на заплануваните зада 
стенограмите на скупщннските чи представляваха по-благоприят- 
дебати по повод формирането и ните външни обстоятелства, на- жение на .стопанството до голя- муниегите. А единствено с ува- 

наречените пример; намаляване на внос- ма степен определя и същност- жаването на такова определение
документи за може да става дума за някаква

всичко на- следващата година. Три са ос- си икономическа логика. Имен-
малява-не на лихвения процент, ловните задачи, които се поста- но, всички промени (а те са от

Лесно е, именно да се забе- стойността на долара, цените на вят с Проекторезолюцията за решаващо значение) би трябва-
с нефта и останалите суровини. 1987 година и то, първо, съживя- ло „върху базата на икономичес-

разсъждението за Значително облекчение представ ване на стопанската дейност, осо- ката принуда, по-значително да
на бено повишение на производст- мотивират стопанските субекти

дълг към вото и услугите, предназначени за изпълняване на най-важните

въпреки
Стабилизационната програма и 

Ясно е, че настоящето поло- определенията на Съюза на ко-

гласуваяето на така
годишни резолюции за обществе- ните разходи, повече отколкото та ,на плановите 
но-икономическото развитие на се очакваше, преди
страната.

лежи, че това време съвпада 
началото на
формулиране на една дългосроч- ляваше и рефинаноирането 
на програма, чието приложение една част от нашия 
би ни отклонило от екстензивния чужбина. за износ, които ще допринесат задачи и цели на икономическа- 

за увеличението на валутите та политика, за увеличаване на 
приходи и за ускоряване на стр- икономическата ефикасност, за

начин на стопанисване и което
би разгърнало нови пространства НЕБЛАГОПРИЯТНО НАЧАЛО 
за самоуправително развитие 
на тази оонова би се създали

и ктурните и технологически про- по-успешно икономическо разви- 
Предходните данни и оценки меНи; второ, по-значително увели тие, съвременна производителна

ефикас- ориентация и по-офанзивно вк-условия за продуктивно и раци- те за деветмесечните резултати чаване на съвкупната 
онално ползуване на разполагае- на стопанисване и останалите въз ност на стопанисване в страната 
мите производителни ресурси, производствени процеси и по- 
Става дума за Дългосрочната нататък показват, че стопаиски-

лючване в международните ико- 
и възпроизводството на труда; и но.чически процеси” (Янез Земля 
трето, значително намаляване на рич) и всичко това разбира се, 

програма за икономическа ста- те процеси и съвкупното осъще- инфлацията, 
билизация. Обаче, както е мал- ствяване с Резолюцията набеля
га ползата от вече споменатата заните задачи и цели за 1986 го- ТОВа са истински и необходими 
констатация — тъй като „поло- дина значително се разминават задачи. Може обаче да се зададе 
жението в нашето стопанство ' и със заплануваните, 
по-нататък е твърде сложно", т.е. 
тъй като „преминаването в след-

с радикално по-инакъв подход 
от досегашният към развойната 
и производителната ориентация.

Бихме можали да кажем, че

въпросът какви са изгледите пла- 
П-рез изминалите девет ме- нираното (и договореното, съгла- 

сеца стигна се До определено сувано) да се осъществи. Според 
ващата година ще бъде значи- съживяване на стопанската дей- настоящето положение не би мо- 
телно по-трудно, отколкото през НОСт, но със засилено и-нфлатор- жало да се сгреши в прогнозата, 
тази година" — също така

Само в амбиент, който дава 
възможност за приемане на така
ва логика е възможно да гово
рим за реалността на отделните 
размери на увеличение. А за се
га, например, се предвижда, че 
през 1987 год. ще се осъществи 
увеличение на общественото про
изводство -най-малко -с 3,5 на

е но стопанисване и покачване че следващата година ще ни до- 
на цените, продължаване на не- -песе нещо по-инакъв резултат,

отколкото всички предишни, въп- 
та в стопанисването, отслабване реки неблагоприятното настоящо 

положение в положение. За сметка на такава

малка ползата и от заключение
то, че тази констатация вече с ефикасността и нерентабилност- 
годмви е в оборот. .Все пак, не
е лошо да ое има предвид всич- иа материалното 
ко това по простата причина— стопанството и влошаване на фи прогноза 
като подтик за окончателно окъс наноовото положение в

сто, индустриалното производст-може да се причи-
обстоятелст- во «ай-малко с 4 на сто, селско

стопанското производство около 
3 на сто.

страна- слят поне няколко
ване с „оптимистическия вари- Та. Индустриалното производст- ва. 
ант" за гледане в бъдещето. Съществува, именно, все пак, 

шение на същия период минала- -силно проявено 
та година, сел-скют\>с топанство да ое уважи действието 
ще осъществи ръст от -около 5 на зарните и икономическите 
-сто, спряно е по-нататъшното за- терии и да бъдат създавани 

От всичките наши трудности, ба-вяне на стопанската активност стомни -и друпи предпоставки за 
може би нереалният оптимизъм е в строителното дело и -жилищно- засилването на 
най-голямата. По правило, вече то строителство.

-во нарасна с 4,7 на сто по отно- износът на стоки и 
у-олуги най-малко с 5 на сто, вно
са с 4 -на сто, а на конвертируе
мите пазари изн-ос с 6 на сто, а 
вноса с 4

разположение 
на па- 

кри-
СКЪСВАНЕ С НЕРЕАЛНИЯ 
ОПТИМИЗЪМ

си
на сто. И през следва-

икономичеоката щата
Увеличени са роля и отговорността -на стопан- 

с години нереалните пла-нове ни валутните п-риходи. Продължава осите оубекти и работниците 
главозамайват, но и въпреки то- ръстът на заетостта на работна сдружения трур. Изглежда 
ва ние и по-нататък твърдоглаво ръка -над заплануваното, а иконо край това, че най-после е узря- иататьк да се за-силят валутните 
планираме ви-оок размер на уве- мичността и продуктивността съ- ло съзнанието, че администрира- Резерви. Заплануван е ръст на
личение и всичко -което с това щевременно леко нарастват. да-ето в стопанството може да от- производително ^ 3
върви. С „Икономическата поли- Процесите -на много ключови вед-е единствено в задънена ули- на ст СТТЗ трУДа ° ’
тика за 1986 година сме си по- -сектори на стопанисване, обаче ц-а. Във връзка с това от значе- а - ' а заетостта с 2,3 на сто.
ставили много оптимистични це- и по-нататък са неблагоприятни и ние са и изказванията

година трябва да се 
осъществи значителен суфицит в 
текущия платежен баланс и по-в

по-

на отдел- Слободан Игнятович



Комунист 3
ПУБЛИЧНА ДЕБАТА ЗА ДЕЙСТВУВАНЕТО НА КОМУНИСТИТЕ В ССТН МИ»........

Предизвикателството на Централния комитет на СЮК
Публичните разисквания 

действуването «а комунистите 
Социалистически 
здвижи Централният 
СЮК, нужно открива

в чеВарТ171ь^1^1^К0 Т0Ва 6 и Фактьт- лакоетопаноки производители, 
- няй 0 и ясно искане на млади изследователи, политиколю

по множено °вмро“еТ°заа " ТОЦИ0Л03И' безРабот^ мла' 
питано докрай. Това са възмож- д-емиите на науките, членове на 
ните причини с резигнация да се ЦК на СЮК от предишния 
отмине и найчновото предизвика
телство на Централния
на СЮК. ствен канал на общуване, при

ризивът за обществени рази което информациите и искаяия- 
сквания, с искането и на Цон- та от базата на обществото няма 
тралния комитет на СЮК воички да бъдат „цедени" и „преработ- 
организации и органи на Съюза вани" от разни професионални 
на комунистите 
да утвърдят възможно

зъм в самид СК, до отслабване 
на идейното и акционното му 
единюшо и до аосороиране на 
голяма част .от активностите му 
в него, а същевременно до сек- 
тантс^о отношение към трудещи; 
те се и гражданите, организира
ни в СС1Х1 и другите роществе-. 
но-политичеоки организации.

ивяват се, казва се в проек- 
тостановищата, и „съюзи между 
партийните, държавните и сто
панските върхове, е "които се 
установяват бюрократическо-тех- 
нократичеоки монополи в изпъл
няването на властта и управля
ването с останалите обществени 
работи", л знае се, че занемаря- 
ването на широката политическа 
активност на са^Оупр авително 
организираните маси, затворено-, 
стта на организациите и органи
те на СК и недостатъчното влия
ние на членовете винаги е сигу
рен знак на бюрократизация.

Върху сложната,, политическа 
карта на Югославия ярно изпък
ват и междунационалните кон
фликти и честите явления на 
„беззаконие и отчуждаване на 
общественото имущество, на те- 
хнобюрократическо и частно при 
свояване, на привилегии, краж
би, корупция... и други облици 
на нарушаване на самоуправи- 
телните права, които подриват 
не само моралните стойности на 
обществото, но и самите основи 
на системата". Проблеми има 
почти във воички сфери на поли
тическата работа, пък и в кадро
вата политика, за което в Проек- 
тостановщцата между другото се 
казва: „Недоволството и крити
ките от членовете и трудещите 
се и гражданите поради недемо- 
кратическите методи и несполуч
ливите кадрови решения в най- 
голяма степен са критика срещу 
опортюнизма и пасивното' отно-

я съюз, които ра 
комитет на 
много въп

роси и .ражда асоциации. Срав- 
с общопартийната деба

та, водена след 13-то 
на ЦК на СЮК, както 
скванията, които предходиха и 
бяха във функция 
ката на партийните и другите кон 
греои и конференции, това срав
нение не може да се избегне, 
то би трябвало да се страхуваме 
от тода.

Един от най-важните

ди специалисти, членове на ака-

нението със
тав ...заседание комитет Така се отваря нов, непосред-и с рази-

на подштов-

ни- „същевременно служби и чиновници, които нито 
по-кон- могат, цито иска<г да излезнатот 

кретай мерки и акции за своето дългогодишния окостенял шаб- 
действуване трябва, следовател- лон. Тези срещи трябва да про- 
НО, да се наблюдава пане в две 
ПЛОСКОСТИ:

въпроси
във всеки 'случай е как — след 
споменатите дебати (които 
«видно не дадоха очакваните и 
задоволителните резултати) — да 
заинтересуваме

текат в разговори, които няма да 
останат само разговори... От

— Опасността, че за петдесе- Председателството на ЦК на 
тина дни (становищата са обна- СЮК те трябва да отидат охраб- 
родвани «а 24 октомври, а рази- рени, а предстоящите начинания 
окванията трябва да приключат на този орган трябва да бъдат 
преди 15 декември), имайки пред възможно 
вид както споменатото състояние съветите и исканията на тези ра
на духа, така и нашата традици- зговари,
анна бавност, най-широките пар
тийни среди да не се „загреят". кравеността и самокритичността,

— От това веднага произтича с която ЦК на СЮК поставя те- 
и задачата за воички, особено за мата, която раздвижи (действува- 
онези идейно по-издишата чле- нето на комунистите във фронта) 
нове на СК да раздвижат хората, равнодушен може да остане само 
повече и по-реигително и сами да оня, който или не разбира об- 
напрашят нещо и от други да ществения момент и процесите, 
търсят да мобилизират и поведат или опортюяистически иска да 
хората в битката за ооновна про- посрещне развръзката на събити- 
мяна на обществения амбиент, ята и да се качи в „сигурния 
за откриване на по-широки про- влак".
странства на демокрацията и ЖЕСТОКА САМОКРИТИКА 
творчеството, а премахване на 
ретроградните идеи и идеологии, тралния комитет на СЮК е вече

оче-

по-широкия 
кръг хора и този път творчески 
и конструктивно да се 
рат? Защото,

ангажи- 
имахме възмож-

повече в унисон със

ност, и по-рано и по повод пос
ледното заседание на ЦК на 
СЮК Когато към това се добави огг-

и Проектостановищата 
за действуването на комунистите 
в ССТН да чуваме разигнирано:
„няма какво вече да се разиоква, 
трябва нещо конкретно да се на
прави, промени".

ПРИЧИНИ ПРОТИВ
Колко едни такива причини 

са прекалло едностранчиви, а 
отчасти и неприемливи трябва 
да се разберат все пак като обек 
тивии причини за разпрострена- 
та пасивност и липсата на рево
люционно становище и морал. 
През последните няколко години 
бяха проведени множество поли
тически заседания, тематически 
съвещания, акционни и други 
конференции, конгреси; бяха на
писани множество заключения.

Предизвикателството на Цен-

надминаване на престрелките, дадено в подхода към спомена- 
делбите и национализмите, кои- тата тема: „Дебатата, която раз-
то на този народ вече донесоха движват тези становища, преди 
и прекалено много страдания и всичко, е дебата за самия Съюз

на югославаките комунисти" каз
ва се в началото на Проекгоста- 

БОРЦИ ИЛИ СЪУЧАСТНИЦИ новищата, а след това се прави 
Очевидно се води решаваща 

борба, в която корабът на юго
славската социалистическа рево
люция сега минава между опас-

бюрократическия ССТН, което разбира се предиз-

злини.

твърде самокритичен анализ на 
състоянието в партията.

Като основна причина за не- 
осъшествяване

тезиси, становища, анализи, резо
люции; казани бяха множество 
критики, оценки, клетви и под.

На всички тези събрания, във 
всички документи и речи и най- 
широките слоеве, и членовете на 
най-иисште партийни и държав
ни ръководства бяха единни 
осъждането «а назадничавото и 
надминатото и в оценката, чс 
много неща и процеси в общест- 

начюна

шение на организациите и орга
ните на СК, относно срещу бю- 
рократагчеоката им практика".

И да не цитираме повече. На 
края трябва да се каже още, че 
обществения амбиеиг осрбеяо 
мътят „все по-откритите опити 
на политическо групиране за 
борба против СК, които поправо 
са и нападения орещу социали
стическото самоуправление, вла
стта на работническата класа и 
трудещите се и равноправието 
на народите и народностите".

Посочените изводи показват 
през каква критична .леща ЦК 
наблюдава състоянието в парти
ята и обществото. Показват ста
новището иа този орган,- че за 
■всички основни процеси в общест
вото «ай-голяма заслуга има и е 
отговорен Съюзът на комунисти
те. В предстоящия период ще се 
води и решителна борба против 
явленията, 
авангардната роля «а СК, а об
ществото тласкат на линии, кои
то нито са самоуправитолни, ни
то са социалистически. Всеки 
член на СК, който се счита за 
геомуиист, или иока да бъде ко
мунист, никак не бива да изо
стане от тази борба.

наролята
ните скали на
догматизъм, буржоазния либера- виква и разни други уклони в 

останките «а фашизи- обществото, в Становищата, се 
раните и староюгославоките му- посочва, че „множество органи 
циции. Да се пренебрегават днес на СК се отъждествяват е държа- 
предизвикателствата на общсст- ивите органи и поемат функци- 

амбиент и да не сс приеме ите, които според конституцион
на Централния коми- ната им роля не им принадле- 

главата в пясък жат”.

лизъм и
в

вения
призивът 
гет, да се скрива

като се почне отвото,
на работа пък до отделните стра

към
тях, трябва радикално да се про 
менят и обновяват. Резултат от 
всичко това, за жал, е твърде 
тънък, далече под историческите 
потреби на момента, далече под 
обективните възможности на об
ществото и 
тате.

Съюза на комунистите разто-„своята работа", това е
от подлост, равно на съу- чват множество десгрукшвни и 

частиичсство и на всичко, което дезинтеграционни процеси, за ко- 
нашата партия и страна тегли сто обшир0 се говори и в Про-

__стари водовър- ектостановищата: „В обществото,
делби, към над- а и в Съюза на комунистите се 

господство създават центрове на отчужде
ната политичеока мощ, вместо да

и гледа 
повече

пътятегичеоки цели и

назад в новите 
тежи на свади и 
минатите методи на

хората и обществените про-надСъюза на комунис- се развива масова и демократи- 
От своя страна Председател- ческа политическа активност 

нз ЦК започва да прави ССТН и във всички части на 
„олиото необикновени, толкова фронта, като основа на съвкуп- 
полезни ходове. Членовете на чия политически живот. Съще- 
най^яшото партийно ръководст- ствуват, казва се нататък, и раз- 

плшгир^г между другото и ра- тт в гледането върху методи- 
Р гаии с во трщесе- те и начините по осъществяване 

1 3 ролята иа СК в политическата си
стема иа социалистическото са-

цсси. в
именно, и вНяколко пъти, _ 

най-щисшите партийни органи
много среди

бе ството

констатирано, че в 
„и след конгресите се кара 
старому". Най-новите престрелки 
и делбите на яационалистичеиои- 

„маяифести , же- 
искаяшя,

които застрашават

в>о
зговори по
■гина секретари на първични пар-
™ сто 0^еИта^ГИнаТак^иЗВОна моуправлонис", а предполага 
ството, секре Р се, чс ГЮЛитиката по приемането
раб0Ш1ИХш организации" Гиз- „ някои организации „а СК без 
шпи ТРУДОШ Р Ц прИр10Даш. прилагане на ооновните крите-
™К1Гаобщостюните науки със се- рии довежда до идеен плурали-

те призраци и 
ланията и откровените 
(с нереалното покачване на ц 
ните и по разни ДРУ™ 
да ос живее за сметка на ДРУ 

а събаря стореното “стопанството
и лотвърж-

Милнвое Томашевшчго,
стабилизирането иа 
и обществото, това

те и



Комунист А
МЕЖДУ ДВАТА БРОЯ и петолъчкитеДържавността

не искат да 06 изселват, 
няма вечерна търпят,___

ха, чеостаналите граждани наили обществен кто и
употребата Югославия. Откровено, решител-

съобщи-= гйг*
Петолъчките имат различна вс- края на гадшртДс 
личина. На отделни знамена има пищната на СФИО.

гг- —~3=,; - * -ни, най-вече има червени и глан- във формата на пред ||..*»ип»»а ПП01Л1Ял г~ 1Г5ЙГ. йг дг Цивилна, военна
тъчно за заключението, че звез- днес в С1 раната. 11о, ко то ■
дата петолъчка е интернациона- се желае да ос регулира тогава никак повинност
леж символ и като такъв никак това трябва да ос направипона- огобеновоеината
«е може да бъде изключително чин, шито ще изключи вьзмож- може ^ е “ужи^и ^ ^
символ на суверенитета и цялост- ноетга за какаото и да е мани да ес отдъджи само
та на която5?, да е държава. Но, нулиране и по-сериозни забслс- ^.лепис^Да^.фави това. 
да бъдем конкретни. жки.

Птею«™,га„т„ „ П»,,™ .„"““гс "„ата оошвост «а се
ШЙЯ ” «««ат* .“»» п“«™ шш шшт **»*«• гш
нищата на предателствата на че знамената на Албания и Тур- форма и оръжие •д”.а * 
ЦК на СЮК и на СК на ССТНЮ ция вече имат петолъчки, че пе- ста привлекателно. Р^.енео™ на заседание ега- толъчката на албанското знаме влекателно. чс—аз™аби 
новшцето, че знамена на албан- и сета е в рамка със златно-жълт ха променили или приели^всяка

цвят (също както и петолъчката вяра, която автоматично им ооез 
югославското знам^з), смятаме печава това.

но че и
Това е нов момент в драмата, 

Косово много дълго трае
жави д0 но и твърде драматично

собствената си която в
_ факт, който никой в страна
та ни не трябва да подцени.

ха чс са готови
обществената правда 

ръце. Съобщи-
е защита и

ПОВИННОСТ
креват, дисциплина, серио- 

физически и психически на- 
прежения, подготовка за отбрана 
на страната. Посочете причини- 

които обществото би

шки
зни

с вече из-Ис примиримо стта
заглавието: цивилната 
може да бъде и военна,

НС
те, поради 
трдбвало да попусне, да погази 
своите закони и идеи само зато
ва, че на групица войници не 
се отива в Армията. И на края 
по какво тази верска принадлеж- 

автоматически би била До
не равноправие

предложеиие- 
младежите от Словения во- 

отбива
ност
статъчна и за 
пред закона.

Друг въпрос е трябва ли за 
също (не)дело да се съди няколко 

наказанието безкрайно 
да се продължава. За това би 
могло да се разисква. Вероятно, 

на всички

пъти ивоката и турската народност 
Югославия да бъдат знамената на

Албания, о~ Тур« « = .про«с, и. еь»»ие-
на то" да се отдължат към родина- 

Юго- та, да се подготвят за посреща- 
се не на всеки евентуален враг. За-

Защо да не се позволи на хо-
както при правенето 
углавни дела трябвало би да се 
„предложи" възможността да се 
избира между високото наказа
ние със затвор и отбиването на 
военната повинност. Но за това 
трябва да решат верифицирани- 

Мисля, впрочем, че за иде- те закони и органи, но не и за- 
„цивилно отбиване

тази разлика че сега 
горен ляв ъгъл би се намирала 
червена петолъчна звезда „го- останалите 
ляма като на държавното (юго- славия, ако още 
славското) знаме, а от албанско- изтъкне тяхната принадлеж-
то знаме да се махне петолъчка- ност към определена държава тор ’би се свивал под ударите на
та, която досега стоеше над дву- (СФРЮ), чието поданство и сега „протеста на съзнанието .
главния орел". имат и се ползуват с него.

Предложеното решение вече ята за
Тези преправки се предлагат открива пространство за маяипу- военната повинност"

с обяснение, че знамената тряб- ладии и ексцеси и страсти. Спе- служава сериозно и
ва да бъдат „в съгласие с дър- цифичните символи на СФРЮ и разговаря,

нашата класа може да пречат са- някого, който вместо

в
ли на албанската, турската и

народности в 
по-ясно

мислете само как горкият агре-

на ради натиска на отделни хора, 
не за- което не чувствуват дълга си 

да се към обществото, в което живеят, 
посочете но заради дълга да действуват 
мамината достойнствено, а не отмъстител-

М.Т.

защото
жавния суверенитет и цялостта ...
на Югославия", а същевременно мо на онези хора, при които на- грижа и храна би избрал воини- но. 

нацио- ционалните чувства повече кло- 
албанската нят към сепаратисти че ските идеи,

Югосла- отколкото към съвместен живот 
в социалистическа Югославия.

не се накърнят 
налните символи на 
и турската народност в 
вия.

да

Да не свикнем
„Да не стигне до убийства" (От 1-ва стр.) държава, което може да бъдат 

по-ефикасни от най-близкия съ
сед, колегата в работата, другаря 
в ученическата скамейка. Загор
ка Яковлевнч с чувство на гор- 
чина в Скупщината на Югосла
вия каза: „Жал ми е, че тук 
не са нашите съседи албанци!". 
Наистина, колко по-добре, по- 
хубаво и другояче би било със 
сърбите и черногорците ако в 
Скупщината бяха дошли и албан
ци. И с това ф. се изразило от
ношението към общия, враг и 
на сърбите, и на черногорците и 
на албанците — към иредеятата, 
която ги скарва с очевидната цел 
—съвместният им живот да нап
рави неподносим.

ха могли да заменят извънред
ните и чести заседания на щабо- 

Ако повярваме на хората от нал да изнасили момиченце сръб вете по всенародна отбрана, 
Племетина (а киня. Това конкретно събитие са- пито заседанията на другите об- 

няма), мо е бегло споменато. Не бяха ществени форуми и държавни
кооовежото село
причини да не вярваме
кървопролмтието в това място е дошли пито да търсят нови зак- 
спряло само съзнанието на една лючения и становища, или как- 
майка, която своето 11-годишно вито и да е привилегии и обла- обществена атмосфера, в която 
дете спасила отизнасилие! При- ги. Не бяха дошли пито да да- всеки честен албанец в Косово —

ват изявления за вестниците. От- изхождайки от нашвисшите мо-

органи.
Трябва да се създаде такава

казката впрочем е позната.
Вместо да тръгнат в кърваво хвърлиха и предложения превоз рални норми, крито от памтивек 

отмъщение, което пийналите и до Скупщината и поканата да е отглеждал и уважавал народът 
въоръжените сватове почти си- им се даде обед. 
гурно би направили да са знаели 
какво става, косовците пак дой- бокото си разочарование и про- на застрашаване ,на живота, че- 
доха в Белград, в Скупщината на тест че множество от предишни- сттд и имуществото на хората от 
СФРЮ. те становища, заключения и обе- сръбската, черногорската и всяка

Не бяха дошли да се оплак- щаиия не са изпълнени. Да тър- друга националност. Не същест- 
ват, че малолетен албанец дръз- сят живот в еднакви условия ка- вува такава милиция, съд

комуто принадлежи — да се оп- 
Бяха дошли да съобщят дъл- редели към конкретните случаи

или Саво Кържавац

и отговорен Редактор на всички из- д-р Богдан Трифунович, а заместник-пре дания на в-к „Комунист Влаико Кривока- 
пич, заместник главен и отговорен редак
тор Борислав Вучетич, главни и отговорни

от 22 декември 1964 год. „Комунист" е удо нинскитеИизДанияеП^бр?вкТцурачП(Боспа Трала 335 061 Д° 000 и Нови Белград, „Бу- 
стоен с Орден народно освобождение, а с „ Херцеговина), Момир Бъркич (Сърбия) ЛвВард Ленина ~ 6- телефон: 627-793. 
указ от 30 декември 1974 год. с Орден бра- Реджеп хайрулаху (Косово), Ристо Лазаров Издава НИРО „Комунист".

на всички издания на „Комунист : Влаико водина) бански езици тени из ва бъл.
Кривокапич. Председател на издателския съвет на гарски, унгарски словашки пкмът-ки оу-Урежда единна редакционна колегия: „Комунист" за изданието за СР Сърбия: сински /италиански езици. ' У

Комунист дседател: д-р Драгиша Павлович-
Адрес на редакцията: Белград, Площад 

„Маркс и Енгелс" — 11, телефони: цен-С указ на Президента на Републиката



к\омс>итсщ
Никой не пита производителя

Защо селското Безспорно е, че за сегашното състопанств-о, а гаре 
ди всичко животновъдството в Боси- стоявдге и застоя в селското стопанст-
лег.радска община вместо да се раз- во най-малко е виновен .селокостопан 
■вива е в застой, а в последно време окият производител. Предоставен сам
дори и намалява, е актуален въпрос. 
Още повече ако

на себе си, без канвато щДа е помощ
от ^Напредък", той трудно ще можесе има предвид, че

почти във всички развойни резолю- да мени сегашното положение в. об-
ции и документи, селското стопанство в общи-ластта на животновъдството
се посочва като основна насока. Впро 
чем, Бошл е градска о бщина разпола

ната.
Ето защо изход трябва да се търси

с над 14 хиляди хектара пасища ига в организационното преустройство наливади: около 7150 ха в частния и селскостопанската организация, чрез
около 6900 ха в обществения сектор. 
Програмата „Морава — 2” в начало-

самоуправително сдружаване на сел
скостопанските производители. В този

много обещаваше, особено за увето ^случай производителят има възмож-.
личението на животновъдния фонд 
Бе запланувано общо да

'ност да участвува при определянето
“цената на своята стока, те. сам дасе отглеж-звонци

дат над 5000 овце и около 530 крави. 
Обаче

решава за съдбата на своя продукт.
Засега, обаче, всичко е в ръцетеи това начинание не се реали- на

С повишена скорост зира докрай. Дори има и М1иниферме изкупчика. Това нещо създава голяма
ри, само на хартия. В „Напредък” със несигурност и вместо към развитие на
започване изграждането на минифер 
мата в обществения сектор, като че ли 
забравиха своите задачи, към програ
мата „Морава — 2”. А тя, при усло
вие цялостно да се реализира, тряб
ва да даде не само стимул и подем в

животновъдството младите, все пове
че се насочват към други области, ко 
ито им донасят по-сигурни доходи. 
Може би формирането на земеделскиТози знак и снимка са 

от село Звонци, отпреди 
десетина 
ра на селото още през 
юлските наводнения е от 
н есен а част от шосето и

танала тази тежка пов
реда на пътя, която по
неже не се санира, може 
и да се разрастне. Какво 
се чака, наистина не е 
ясно. Идва зимата — дъ 
ждове и снеговалежи и 
много е вероятно, че на
пролет санирането ще 
струва много повече па
ри, отколкото сега.
Но компетентните си мъ 
лчат, макар че местната 
общност от Звонци някол

кооперации и - основни организации 
на кооперанти са най-изгодното ре
шение в преодоляването на сегашно
то състояние на селското стопанство 
в общината.

дни. В центъ-
развитието на животновъдството, но и 
съществени промени в самоуправите 
лнофо сдружаване на селскостопански
те производители в общината.

Iпо-долу досами заведе
нието на „Църни връх” 
е разклатен и мостът, по 
който .едва—едва се ми
нава ДО новата амбулато
рия, за Ракита и Бучи 
дел.

м. я.

ТРЪНСКИ ОДОРОВЦИ

Път, телефон, амбулатория...
прави, когато някой се 

само разболи? След срутване
то на ждрелото са прекъ 
снати телефонните сьоб- 

на щения, а и радиовръзка-
посещение председател- та напоследък не действу
ят на Общинската скуп- ва.
щнна Слава Тодоров, пре 
дседателят на Общинс
кия комитет на СКС .Мла 
ден Димов и секретарят 
на Общинския комитет 
на СК Никола Стоянов.

На устроеното по 
този повод на общо оъб 
рание одоровчани запо 
знаха най-отговорните хо 
ра в общината със свои
те проблеми ,а те след 
като внимателно ги изс
лушаха запознаха ги с 
плановете за бъдещето 
развитие на този район, ко по-добре да се орга- 
Освен пътя, одоровчани 
имат проблеми и 
здравната защита. В ам
булаторията няма меди
цинска сестра, лекар ряд 

. И какво Да се

вното училище в Трънс- 
ки Одоровци има 
17 ученика в първите че 
тири класа.

Тези дни им бяха

Есента пристигна, вла 
чат се мъглите по Гре
бен и Влашка планина, 
а жителите на Трънски 
Одоровци притискат съ
щите проблеми, както и 
миналата, по-миналата го 
дина — пътят. Съобще
нията някак се поддър
жат, но с голям риск. 
Край Погановоки манас
тир стои знак с надпис, 
че движението на мо
торни превозни средст
ва към Трънски Одоров
ци е забранено, обаче ка 
то нямат друг избор — 
рейсовете на „Ниш—екс 
прсс" пътуват за Тр. Одо 
ропци, Куса врана... А 
напуквалите и полуоруте 
ни тунели в ждрелото на 
Ерма сс заканват...

Жителите на Трънски 
Одоровци са понамалели. 
В 120 КЪЩИ живеят 320 
души. Хората се изослват 
в промишлените центро-

Знакът показва, че в то
зи участък от пътя е поз
волено моторни превоз
ни средства да се движат 
само до 10 километра в 
час! Почти колкото и 
пеш да си вървиш!

Не може да се избегне 
впечатлението, че кому
нално-битовите пробле
ми бавно се разрешават. 
Въпросният път е част от 
регионалния път Бабуш- 
ница — Звонска баня. Ра 
звален е през юли, кога
то този край беше захва
нат от големи дъждове и 
наводнения. „Наранен" с 
от Беринска река.

Реката отдавна си е от 
фучала, а ето, тук е ос-

кократно е повдигала въ 
проса.

Не посреща Звонци зи 
мата само с повреден в 
центъра на селото път. 
И с водоснабдяването по 
ложението ои е непроме
нено. Водата не стига 
до всички, защото мре
жата е построена с мно
го недостатъци, макар че 
и тя е строена няколко 
пъти. Сега, както ни увс 

общ

В отговор на поставени 
те въпроси беше изтъкна 
то, че много се очаква от 
изграждането на бъде
щия язовир в Трънски 
Одоровци. Беше им обе
щано, че в скоро вре
ме телефонните съобще 
ния ще бъдат подобрени, 
както и радиовръзката. 
За разрешаването пък на 
чисто селски проблеми 
като поправка на махлен

домиха в местната 
ност в Звонци, много сс 

от „Комуналац",очаква 
който трябва да поеме 
грижата за водоснабдява 
пето в цялата община. 
Шанс и Звонци да сс сна 
бди с вода с и скорошно 
то водоснабдяваме 
Звонска баня. За целта 

са обезпечени сред- 
рспублмкаиски 

така че „Сър

ски пътища и др. — одо
ровчани ще трябва мал

НШ11ШШШ!№11Ш11Н111)1Ш11Н11Ш1111Ш на низират и естествено, 
да потърсят съдействие 
и помощ от самоуправи- 
телната общност за пъти

със
вече 
ства от 
източници, 
бия” (към която се при 
общи и „Църни връх”) в 
идния туристически

Звонска бамя в
хотел ДЛ

ща.
А. Т.ко

се
но

ЗОН И
воизградетмя 
приеме първите ои гости. 

. повишена „ск0 
започнат ДЛ се раз 

-бито-
Даио с 

рост”
решават комунално 
вите проблеми в Звонци.

разточителството
ТСХ1НИЯ

Защото
само
брой.

повишала
От общото събрание н Т.М. а.
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^ п Р □ С В ЕТА <ф ИЗКН СТ В □]Ркалтард
МИНИ - ИНТЕРВЮКУЛТУРНА ХРОНИКА

АКЦИИ В „МЕСЕЦА НА КНИГАТА” к35 милиона „под нулатана книги най-нави издалия (1985 
1986), както и па най-стари издания, 
които сс съхраняват в димитрошградс 
ката библиотека,

В Клуба на самодейците пък ще 
бъде изпълнела подходяща сценич
но-литературна програма, 
напрадно състезание върху литератур
но-поетични състави от роволюцион- 
ната поезия на югославските народи 
и народи щети.

Инак градската библиотека обна
родва конкурс между учениците от V 
до VIII клас на основното училище е 
наградна тема: „Книгата е моят най- 
добър другар". Учениците-първола
ци, които сс запишат за членове 
градската библиотека в периода на 
„Месеца на книгата", сс зачленяват 
безплатно.

По повод „Месеца на книгата", 
димитровградският културен цонтър 
„25 май" е приел програма за озна
менуваме на това важно културно съ
битие. Безспорно едно от най-важни 
те събития е била литературната ве
чер, посветена на Примож Трубар, 
известен словенски литератор и ре
форматор и забележителна югославс
ка личност в културата и писменост
та. Тази литературна вечер бе в па
мет на Примож Трубар и 400-годиш- 
нината от смъртта му. За живота и 
делото на този изтъкнат югославски 
радетел на културата беседа изне
се Зденка Тодоров, щатен сътрудник 
на списание „Мост". _

В период от Ю до 16 ноември 
се организира пропагандна изложба

е" и вероятно са прави. 
Но и това „половин ши
ле" е на кредит. За после 
дните лични доходи заим 

банките.

(Ад хок разговор с 
Бранислав Михайло- 
вич, секретар на 
СОИ за основно 
разованис в Сурдули

об- ствувахме от
• Имате ли идея от

къде трябва да ви прис
тигне помощ?

относно

ца)

• Деветмесечните фи-
най- 

бяло.

— Отгоре. Тези дни 
Сурдулица трябва да до 
йдат представители иа Ре 
публиканската СОИ за ос 
ловно образование. _

в
нансови резултати 
сетне, са черно на

секретар, Вие 
вероятно знаете, че в са- 
моупрашителните

интересите

Другарю

общно- к. г.сапа сти на 
вперени много очи...

— Да, да... Върнатите 
излишеци станаха силно 
успокоително средство.
• Колко е сегашният 

излишек на вашата
СОИ?

— 35 милиона „под ну 
лата".
• Недейте! Значи не 

излишек, а дефицит има

<1\

А кон да 

убеди 

преподава
телите?

Със „ЗонаЗамфирова“ иа гостувания
ла паланка. И с това гостуване димит 
ровградокмте самодейци потвърдиха 
високото си реноме, като сс класира
ха за републикански преглед на „Сре
щите”, който «ай-вероятно ще се 
проведе в началото на идущата годи
на в Крагуевац и Нови Сад.

И третото гостуване на самодей
ния театър „Христо Ботев" със „Зона 
Замфирова" в Бабушница на 1 ноем
ври т.г. потвърди, че димитровградс
ките самодейци се ползуват с висок 
авторитет. Това гостуване е било по 
покана на Културния дом от Бабу
шница, а в рамките на културното съ 
трудничество между Димитровград и 
Бабушница.

За отбелязване е, че този път ди 
митровградоките самодейци са игра 
ли в изменен състав, като при това 
за пръв път ролята на Зона Замфиро- 
ва е изпълнила Весна Тодорова, а съ 
що така са дебютирали Саша Басов 
и Ана Павлова.

По покана на студентското култур 
но-художествено дружество „Жики- 
ца Йованович — Шпанац" в края на 
миналия месец (24 октомври) гостува 
димитровградският самодеен театър 
„Христо Ботев" с пиесата „Зона Зам 
фирова". Димитровградските самодей 
ци са се представили в Дома на култу 
рата на студентския град в Нови Бел 
град. Посещението е било извънред
но и публиката е топло приветствува 
ла димитровградските театрални са
модейци, чието изпълнение на „Зона 
Замфирова" вече втори театрален се 
зон не слиза от сцената.

Това сътрудничество се осъщес 
твява ог експерименталното студио 
на студентското културно-художестве 
но дружество „Жикица Йованович — 
Шпанац" и Културния център „25 
май" в Димитровград.

След Белград (на 25 октомври), 
димитровградските самодейци са взе 
ли участие в „Срещите на другарството 
на работниците от СР Сърбия" в Бе-

те?
— И дефицитът е изли 

шек, само е отрицателен.
• — Отрицателен — 

да, но защо излишек?
— Защото е излишен. 

Без него щеше да ни 
бъде много по-добре. И 
на мен, и на учителите.

ф Ако сте увеличили 
повечко личните дохо
ди на просветните работ
ници, грехът ви и не е 
толкова голям...

— Преди имаха за ши 
ле, сега за шиле и поло
вина. Или средно около 
70 000 на месеца. Учите 
лите пак викат „малко

Неотдавна в образова
телния център „Вук Ка- 
раджич" в Бабушница 
била организирана 
ция по кръводаряване. 
Сред доброволните кръ- 
водаротели се озовали са 
мо 11 ученика — и ни
кой повече.

Чудно! Налн именно 
преподавателите са те
зи, които активно участ 
вуват във внедряването 
и пропагандирането на 
тази хуманна акция. Яв
но е, че броят на кръво
дарителите е недостатъ
чен.

ак-

Ст. Н.

ПО ПОВОД „СЕДМИЦАТА НА ЮГОСЛАВСКИТЕ 
АРХИВИ”

Минното деля в Босилеградскня кран (документи)

Това се случи през последната седмица, а какво 
количество е натоварено и кому е изпратено и от

във Акцията е доброволна, 
обаче дали е хубаво те
зи които я пропагандират 
— да не са готови да 
покажат това и на дело. 
Сигурно е, че ония, кои
то не могат да дадат 
кръв — поради оправда 
телни причини — ще бъ 
дат извинени и оправда
ни. Но какво с останали
те?! Този път — препода 
вателите ще трябва да 
следват примера на сво 
ите възпитаници. Поня 
кога и това не е лошо, 
обаче в случая, все пак, 
преподавателите не мо
гат да получат „преход
на бележка".

кого, моля да се търси известие от ж.п. гара 
Враиока баня.

Тъй като това отнасяне наПо повод „Седмицата на югославските ар
хиви" от Историческия архив във Враня редак
цията на в-к „Братство" получи писмо доку
мент, в който се говори за минното дело (в кон
кретния случай за кражба) в мина „Благодат". 
Считаме, че с публикуването на този документ 
ще хвърлим малко повече светлина на минало
то на Босилеградскня край и ще дадем принос 
за осветляването му.

рудата е правено 
без знание на собственика и Управата на рудника,
която застъпвам, което се вижда от доставения те- 
леграм на собственика на това, като пълномощник 
на собственика г-н Анта Топич от Сушак, заявявам 
този случай на кражба на руда на Държавната про
куратура, за което трябва да отговарят на първо
МЯСТО:

Джордже Миладинович, пазач на мината, а след 
това лицата за които се утвърди с известие на же
лезопътната 
дата за експедиция.

„До държавната прокуратура въ« Враня" гара Вранока баня, че са предали ру-
В оело Мусул, община Долнолюбатока, Босиле- 

градока околия, съществува мина за олово и цинк 
„Благодат", която аз застъпвам пред властите. Тази 
мина до 5 май на настоящата година е била соб
ственост на Търговското дружество за Изток, от Ми
лано, а тогава е предадена в собственост на г-н Анта 
Тюдорич от Сушак — Триест.

Използувайки отсъствието на ообственика някои 
предишни служащи, а с цел на незаконно присвоя
ване, започнаха да отнасят известно количество про- 
брана руда от рудника и по дознание на 22 тек. ме- 
оец натовариха известно количество и предадоха 
един вагон на железопътната гара във Вранока баня, 
представяйки се, че работят за сметка на Управата 
и се подготвят да товарят ,и занапред.

По дознание рудата е предадена на МЕТАЛО- 
ХЕМИКА ул. Крал Петар № 52 _ Белград, която 
също рудата не.е смяла да купува от неообственика 
и е трябвало да счита като добавена 
дело, затуй че аз на 22. V. телеграфоки съм 
домил и търсил съм да

с наказуемо
я о«ве-

се адре заплащането й. 
Отнеоената руда представлява над 30 000 Защо и те да не се на

редят като доброволни 
кръводарители, както тех 
ните ученици, или както 
работниците от трудови 
те организации в града, 
в които отзивът наистина 
е добър.

динара
за вагон и делото се подвежда под параграф 314/П 
на Наказателния закон, понеже един вагон от същата 
е изпратен, а точната стойност на обезщетението 
се утвърди допълнително, когато се види какво 
жо е от рудника отнесено 
25. V. 1937. г.

ще
всич-

Учтив
Застъпник на мина „Благодат" 
Александар Р. Христич,Враня адвокат М. А.
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Младен» трибуна * Младежка трибуна
долно тлъмино

Поразмнслете, 

другари (и другарки)!Младежта получи помещение
ТлъминГсъсТобствеГсили^^бщее; СвЛ° Д°ЛН°

ежегодно подобряват условията си за работа“ М^а 
година бе реновирана залата за културна дейно 

ст в Кооперативния дом, а неотдавна местната „йГ 
„ост им отстъпи една стая в дома, която трябва да 
стане истинско младежко кътче. 1 Д

— Тази стая ще бъде 
голямо улеснение за нас
— казва 
на първичната 
ция на ССМ
ммно Витомир Славов. —
Ето, тези дни започнах
ме да готвим 
забавна програма 
на Деня на Републиката 
и веднага почуствувахме 
какво значи да имаш соб 
ствено помещение.

Долнотлъминската мла 
деж ще уреди помещени 
ето си със.собствен труд.
Ще бъдат набавени няко 
лко
след време (поне такова 
е желанието на младеж
та) радио ,и телевизор,

— Запланували сме в 
младежкия кът да офор 
мим собствена библиоте
ка — изтъква Славов. —
За начало всеки член на 
първичната ни организа 
Цищ ще дари по няколко 
книги, а след това ще 
търсим помощ от други, 
преди всичко от Центъра 
за култура и СОИ за об 
разование, възпитание, 
култура, физическа кул
тура, детска и социална 
защита.

граничаря. Чести са сре 
шите им ца спортното по

_цле.лата
Младежите и девойките 

от Долно Тлъмин-о ще съ 
действуват на

Господ не изгражда автомагистрали. Водо
проводите и канализациите също не са в него
вия ресор. Това обаче не попречи на вярва
щите, които на 9 октомври 1986 година се бяха 
насъбрали в Погановски манастир, да отделят 
известни сумички за Господа. Нека да му се 
намерят!

органите 
на местната общност и 
на останалите обществе- 
но-политичеоки

ги акции. И сега са зап
ланували да проведат до
броволни

организа 
в подготовката запредседателят ции

традиционната ’ манифес 
тация „Срещи на селата" 
и за втората о_бщинска 
среща на музикалните са 
модсйци—инструмента
листи.

трудови акции 
в чест на Деня на' Репуб 
ликата и Деня на ЮНА. 
Граничарите са добре до 
шли гости на танцовите 
забави, а

организа 
в Д. Тлъ- ВЛАДИКАТА КАКРА „АУДИ-100" . ..

На манастирското тържество бяха около 200 вяр
ващи. (Питам се щяха ли да бъдат толкава ако там 
случайно беше дошъл председателят на Общината-, 
да говори по актуални проблеми?). На предишния 
ден от Ниш пристигна владиката (в бял „Ауди-100")-. 
■със сестра та и се настани в кулата досами мана
стирския вход, направена специално за него (и за 
Бата Живоинавич, кагато дойде тук да снеме филм). 
Поорещнаха го, както му приличи, 18 попове. Вла
диката най-рацисшално използува първия си ден — 
нокалугери три млади женски лица!
. . . А ПОПОВЕТЕ ПЪТУВАТ С РЕЙС

културно- 
в чест

младежта 
довно ги посещава 
ня на ЮНА и Деня

ре-
в Де

на М. Янев

шахматни табла, а

Освен владиката и вярващите (които си донесо
ха и торбички с храна, да си хапнат де), тук бяха 
и 60 гости, главно попове (със съпругите си) и калу
гери (без съпруги), които пристигнаха с рейс 
„Ниш-експрес". Христос навярно е пътувал с магаре, 
но и времената се меняват. Имаше и неканени го
сти от Пирот, Ниш, дори и от Белград.
КОРОНЯСВАНЕТО НА ВЛАДИКАТА

на

Домът в Д. Тлъмино предлага добри условия за 
младежка дейност________________________________ Излезе от конака ои владиката, мина между- 

двете редици скг «вярващи, здрависа се с воички, мал-. 
ко хапна (толкова му се яло) и причести присъству- 
ващите. Последва деветдесе-тминутн-о короняоване на 
владиката (помислете си колко време трябва докато

КАК СЕ СТАВА ЧЛЕН НА МЛАДЕЖКАТА 
КООПЕРАЦИЯ В ДИМИТРОВГРАД?

Ако сн млад и искаш 

да работиш
символът на върховната църковна власт се намери, 
на главата на владиката), тържествено шествие и на
края четиршдеоетмииутна реч на владиката главно 
за религията и за благарадността на ония, които да- 

парични дарения (за Господа, разбира се). И
отци умело

■ ■ ■
От правото да станат заинтересованите девой

ки и младежи найщапред 
Димитровград трябва да внесат членски 

вноц (150 динара) на теку 
ща сметка 62800-601-2330, 
а след това да занесат 
квитанцията и необходи
мите документи в канце
ларията на председателя 

За да се запленят в на ОК на ССМ, намира- 
младежката кооперация, ща се в сградата на Об

щинския комитет на скс.

ват
задължените За маркетинга църковни 
използуваха тържеството: в манастирския двор про
даваха изгледи и бижутерия с образите на светци.

Когато става дума за 
чествуването на държав
ните празници, в Долно 
Тлъмино се тачи една ху 
бава традиция: празнич
ната програма се подгот
вя съвместно от младеж
та и граничарите. Така 
е и сега, пред 29 ноемв
ри и 22 декември. Младо 
жта и граничарите са за 
едно и в трудовите и дру

член на младежката коо
перация в 
могат да се възползуват 
само ученици, студенти и

ПОПСКА ИМ РАБОТА ОПАСНА

И тъй, някакви си попове събрали вярващи, 
малко попукали (впрочем това им е „занаят") и свър
шена работа (попска). Ако беше така — нищо стра
шно. На манастирското тържество обаче бяха и 1-1 
ученика от Куса врана и 4 ученика от Трън-оки одо- 
ровци. По-точно — там бяха отведени от едно ду
ховно лице, което ги пресрещна когато се връщаха 
от училище. Владиката бил изгарял от оилгао 
ние да ги поздрави. И ги поздрави. След това мал-

взеха по няколко

безработни младежи и де 
войки на възраст от 15 
до 30 години.

жела-
Когато става дума за 

необходимите документи, 
учениците прилагат уче
ническата ои книжка или 
удостоверение от учили
щето, личния ои паопррт 
или здравната си книжка 
и две фотографии. Редо
вните студенти са длъж
ни да представят студент 
ската си книжка, личния 

паспорт и две фото
графии. На безработни
те и задочните студенти 
е необходима работна 
инижка, удостоверение от 
СОИ за заемане на ра
ботна ръка, 
порт и, две

БАБУШНИЦА чуганчетата изпиха по сокче и 
икони.„Иво Лона Рибар“100 години на КОНСТИТУЦИЯТА И ПОПОВЕТЕ

Правото на врявамс в бога е гарантирано с Кон
ституцията. Безспорно. Поповете вероятно 
тава научат на факултетите си. И ако. Но в Консти
туцията не пише да пресрещат ученици и да ги въ
веждат «в черкви и манастири. Председателите на 
първичните организации на Съюза на социалистиче
ската младеж не пресрещат млади вярващи, не гн 
въвеждат в обществени помещения и не ги учат на 
марюоизъм (макар че това изобщо не би било лоша 
работа).

грама.
На 22 ноември ще ста

нс промоция на мояогра 
ф-иятз „Ю0 години 
училището „Иво 
Рибар" от Будимир 
личкоюич и ще бъде ог- 

изложба на учони-

първоосновното 
„И®о Лола Ри-

Тези дни
училище 
бар" в Бабушница ще 
чсствува велик юбилей ■ 
100 години от основава
лото си По този повод 

Бабуш-

на
Лола

Ве
ся

на 21 ноември в
крита
чески трудове- На заслу-

за развитието на 
дело

щс бъдат

се устрои тър-иица ще
жсствсно събрание, 
което ще бъде 
доклад за развитието на 
просветното 
зи край е подбрана кул
турно-художествена

на
жили
просветното
цица дейци 
връчени признания.

изнесен в Луж*
(Зпимствувпнсто от „Критичен бюлетин' при 
ОК на ССМ в Димитровград)

личен пас- 
фотографии.дело в то-

М. А.
про-
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ГРАДИНИ" КРАЙ ДИМИТРОВГРАДНАНА СКУПЩИНАТА НА МЕСТНАТАЗАСЕДАНИЕ 
ОБЩНОСТ В ДИМИТРОВГРАД Туризъм или „контрабанда 

комерц"?Приета програмата
имаф Проз следващите две години предимство ще 

канализационна мрежа.

около

нуждабилизация няма 
да говорим. Достатъчно 
е да се изтъкне, че път- 

обикновено нос-
Грм,г;г7гг"' -

с опран" от множо но-историчсски паметии- 
ство рейсове и пътаичс ци, някога столица _ 
ски коли. Блъсканицата ДОС царства, (византийско 
от преди досетиш и пояс и турско) но едва ян- 
че години, която е съще кои ги види когато от и

изграждането на
лният12 километра. Тр

иото заседание нГскуп- ва ще Оъде направенопо 
общ неже тези работи са под

земни но чр има и опас
ност от фскалши води, 
които могат да замърс-

ииците 
ят повече валута от поз
воленото, което потвър
ждава и фактът, че 
около

щината на местната 
пост в „Димитровград, де 
легатите приеха продло■ 
жоната^програма за капи 
таловложения през след
ващите две години. Съща Да, но и водопровода.

Що се отнася до улици 
те приетата програма пре 
двпжда през посочения 
период да се вършат са
мо необходимите попран 
ки, а от 1988 година , на
татък да се правят це- 
дом улиците, (след като 
бъдат напълно завърше
ни подземните работи). 
Изключение е улица „Сут 

работа йеска", която частично е 
направена и която през 

години

на
на

пътницидвеста 
стоката се връ-дневно 

ща назад,, защото надми 
папа предвидения 
честен
„туристите" има и 
ва, които границата

за Истамбул са ми

ят не само околната ере-
митни

та програма преди това 
бе обсъдена от триести- 
на делегати, които „пред 
ставляваха" над три хил
яди избиратели от града.

максимум. Сред
таки-

на
път
навали по двадесет и по 

пъти. Тази катего- 
екс-

вече
рия туристи в тези 
курзии намира извънред
на възможност за непозво

Програмата, която е 
подготвила комисията за 
комунална дейност при 
местната общност, пред 
ставлява новина в досе
гашния начин на 
и струва се, единствени
ят прав начин. Именно, следващите две 
напусната е досегашната трябва да бъде завърше- 
практика да се строи без на. Средства за тази ули- 
разборно и без план, по ца са обезпечени от пре 
обратен ред на нещата, диненото самооблагане. 
Това значи, най-напред Скупщината прие и ре 
ще се завършват всички шение, с което се уточня 
подземни работи, а сетне ва размера на трудовото 
се слага асфалтова нас- самооблагане. Това е 70 
тилка по улиците.
Затова през следващите 
две години предимство е 
дадено на канализацион
ната мрежа. До края на 
тази година трябва да 
бъдат довършени главни 

те или основни водове с

лена търговия—популяр
но наречена „контрабанда 
комерц". Че това е така 
говори и фактът, че 
случва само за едно де
нонощие за мито от път 
ниците—туристи да бъдат 
изплатени и

се

Дали наистина всички са туристи?
тичсското" пътуване в Ис 
тамбул обикновено запо 
чва и завършава в база
ра в Капали чаршия, Ак- 
сарай и многобройните 
миниатюрни, но препъл
нени със стоки магазини 
на този град. Според ня
кои официални данни, 
там нашите граждани вся 
ка седмица остават по 4 
милиона долара! За коя 
сума се касае и какво е 
влиянието й на политика 
та за икономическа ста

италианската граница се 
га е пренесена тук, а Ин 
станбул днес за нашите 
граждани представлява 
онова, което преди годи 
ни беше Триест. В събота 
и неделя, някога и в чет 
въртък и петък за Ис
танбул и назад, на гра
ничния пункт минават и 
по 130 рейса и до 2,5 хи 
ляди коли с около 16 хи 
ляди пътници — туристи. 
Въпрос _е обаче дали най 
стана всички пътници са

по 100 ми
лиона динара.

Инак рабртите на гра- 
нично-пропусквателния 

пункт „Градина" 
дш! минават 
Въз всеки смяна са анга 
жирани към 45 митнича

тези
на сто от съществуваща
та норма в строителство
то за седем часа ефекти 
вна работа. Трябва да се 
каже и това, че занапред 
всичко ще се строи 
проект. За канализацията 
проектът вече е напра
вен и той обхваща целия

нормално

ри и голямо число мигни 
чарски работници от 
Ниш, Зреняшш, Кралево 
и други градове от Репу
бликата.

по

диаметър от 300 милиме
тра, за които средства об град. И това дава опреде 

общ- лена гаранция, че пропус 
ките в досегашната рабо-

А. Т.
Я1СКВПННЯЯЯНВИН1
НА заседанието си от 
30 октомври 1986 г. Рабо 
тшгчестшят съвет на ТО 
„Автотранспорт" в Боси
леград взе решение да 
даде

езпечава местната 
ност. След това ще АКЦИЯТА „ДРУГАР ЗА ДРУГАРЯ" В СУРДУЛИЦАбъ-

та със средствата от мес
тното самооблагане няма 
да се повторят. От друга 
страна -това трябва да

на останалата мрежа с ди 
аметър от 200 милимет
ра, за които местната об
щност ще обезпечи мате
риал и монтаж, а от мес 
тното самооблагане в

„Поправителен изпит" за трудовите 

колективи
доведе и до възвръщане 
на доверието на гражда ОбяваПоради недостатъчна отзивчивост на организа

циите на сдружения труд и други колективи акцията 
ще продължи до Деня на Републиката

Докато в цялата ни Ре гар за другаря", Общин 
публика се сумират ре- ският отбор на Черве- 
зултатите от завършена ния кръст в Сурдулица
та солидарна акция „Дру беше принуден да про-
______________________ дължи орока й до Деня

на Републиката. Това „из 
вънредно" решение бе пен) 
взето поради недостатъ 
чиата отзивчивост на 
организациите на сдруже 
ния труд и други трудо 
ви колективи. Перио
дът до 29 ноември им 
е оставен като възможно 
ст за „поправителен из
пит" по солидарност.

Разбира се, акцията 
„Другар за другаря" в 
общината не остана без 
резултати. Честта й спа

работна ръка да се провей,дите в работата на мест- 
дат останалите работи.|р,ната общност и правилно 
Общо до октомври 1988 
година трябва да бъде 
завършена напълно кана
лизацията на дължина от

за приемане на ЕДИН 
КОНДУКТОР, в постоян
но трудово отношение.

Освен законните, кан
дидатите трябва да из
пълнят и следното отдел 
но условие: средно обра
зование (IV или Ш сте-

изразходване на .средства 
та от самооблагането.

А. Т.

БОСИЛЕГРАД

Със сдружени средства до помещения С молбата се доставят: 
диплома за завършеното 
училище, кръщелно сви
детелство, съдебно 'йдос 
товерение, удостоверение 
за отбита военна повин-

ребите на „Граджевинар".
За отбелязване е, че и 

едните и другите ползу
ват собствени средства.
В ловджийското дружес 
тво, оовеан средствата от 
членския внос, всеки лов 
джия е заплатил по 5000 
динара доброволен внос. 
Освен това ловджийте ще 
помогнат и със строите
лен материал: греди, дъ 
оки и пр., а „Граджеви
нар" с доброволна рабо-

Ловджийското дружес 
тво „Сокол" от Босилег 
рад и занаятчийската ко 
операция „Граджевинар" 
в Бооилеград, неотдавна 
започнаха построяване 
на съвместна сграда. Сгра 
дата е лоцирана недалеч 
от пазара и заема около 
100 квадратни метра. 
Първият етаж ще бъде 
предназначен за потреби 
те на Ловджийското дру
жество и ще има, освен 
зала за събрания, две мо- 
мещения за канцеларии 
и едно помещение за пот

Няма съмнение, че сд 
ружаването на средства 
и труд на посочените две 
ооганмзации е пример за 
поддърлсане. Още пове
че, че в изострените об
ществено-икономически и 
стопански условия нито 
едните, вито другите мо
гат да обезпечат съответ 
ви помещения. И 
сдружаването ва труд и 
средства ва практика се 
потвърди.

ност, удостоверение от 
СОИ за заемане на рабо 
тна ръка, (лицата, намира 
щи се в трудово отноше 
вие доставят удостовере 
ние за личните принад
лежности на член от се- 

сиха голям брой сурду- мейството) и медицинско 
лишки семейства и особе удостоверение, 
но учениците от основни' 
те и средните училища.
Във фонда на акцията те 
досега внесоха над 110 
000 динара.

тук
Молбите се подават 

орок от 8 дни от публи
куването на обявата във 
в-к „Братство". Непълни 
и закъснели молби няма 
да се разглеждат.

в

та. М. Я. к. г.
СТРАНИЦА 10 Братство * 14 ноември 1986



Шизичевка култура у!
МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ ГРУПА ЮГ”

ФУТБОЛ: НИШКА РЕГИОНАЛНА ЛИГА

Победа в последната минутаДерби - срещата 

иа домакините „ПАРТИЗАН” (Масурица) : „МЛАДОСТ" (Босилег 
РЗД) 3:4, (2:1) вече се готвеше да даде 

последния сигнал, В. Чи 
пев, който и този път бе 
трикратен голмайстор, 

улучи целта и извоюва 
победа за своя отбор. Гол 
майстор на първия гол за 
отбора на „Младост” бе 
Р. Захариев..

В тази среща босилег- 
радският отбор игра в 
следния състав: Д. Мла
денов, Д. Златков, Б. Та 
■се®, Г. Иванчов, В. Та
сев, В. Пейчов, Р. Захари 
ев, И. Рангелов. В; Чи- 
пев, Б. Воинович и М. 
Цветков.

Следващият дванадесе 
ти кръг футболистите на 
„Младост" от Босилеград 
отново гостуват. Този 
път те гостуват на „Мла
дост” в Йелашница.

В тазгодишното футбо 
лно първенство, есенния 
гголуссзон, футболистите 
на „Младост” от Босилег 
рад продължават с добра 
и резултатна игра. В не
деля бооилегр адските фу 
тболисти

„А. БАЛКАНСКИ”
РУДНИЦИ) 2:0 (1:0)

Димитровград, 9 ноември 1986 г. Спортният цен 
гьр „Парк , зрители около 300 души. Теренът тое

ВнТТ0 СЛЪНчево и прохладно. Голмайстори: 
Зоран а Христов в 20 м. и в 85 м. Съдия на срещата 
Зоран Миладинович 0т Ниш — твърде добър

„А. БАЛКАНСКИ”: Ми 
лко Соколов 6, Синиша 
Димитров 7, Стамен Пе
шев 7, Мидован Тодоро- 
вич 7, Новица Алексов 
7, Славча Димитров 7, Др 
аган Дончев 6 (Зоран Ц.
Христов), Синиша Ива
нов 7, Александър Стан
ков 7, Кръста Кръстев 6 
(Тошко Соколов) Зоран 
В. Христов 9.

Тази есен футболисти
те на „А. Балкански" са 
непобедими на свой терен.
В дерби—срещата на два 
надесетия кръг срещу от 
личния отбор „Рудар" 01 
Алексинашки рудници 

домакините заиграха си 
гурно и заслужено побе
дим с резултат 2:0.

Мачът бе твърд и инте 
ресен през цялото си вре 
ме. Обаче игра се между

„РУДАР” (АЛЕКСИНАШКИ През второто полувре
ме футболистите от Бо
силеград, като че ли от
криха слабите позиции 
на домашния отбор. Заиг 
раха с дълги пасове и ' 
към средата на второто 

с полувреме резултатът ве 
че бе изравнен. Бързо 
олед това и поведоха с 

„Парти- 3:2. След това, домашни
ят отбор отново заигра 
атрактивно. „Младост" 
твърде успешно защитава

се завърнаха 
две нови точки от Масу
рица. Тук те победиха до 
машния отбор 
зан” с резултат рг 4:3, 
полувреме 2:1 за домаш
ния отбор. За отбелязва
не е, че бооилеградокмте 
футболисти победата из-

двете наказателни поле
та, така че 
голови положения липс
ваха.

подчертани

Домакините 
резултат в 20 м. след от
личен удар на Зоран В. 
Христов, който майстор
ски принуди вратаря на 
противниковия да калмту 
лира. Същият играч 
пет минути пред края на 
срещата отбеляза и вто
рия гол и сложи край на 
резултата. И този път с 
твърде красив удар 
25 м. далечина обезпечи 
две точки на „А. Балкан
ски".

откриха
ше своята врата. 

На две минути пред
края на двубоя съдиятавоюваха в последната ми 

нута на играта и че оре 
щу себе си имаха твърде 
пристрастия за домашния 
отбор, съдия.

През първото полувре 
ме домашният отбор 
имаше игриво приемуще 
ство. Добре владееше оре 
дата на терена и с доста 
умели атаки, често застра 
шаваше вратата «а боси 
леградекия отбор. Като 
резултат на такива игра, 
домакините спечелиха пъ 
рвото полувреме в овоя 
полза. Резултатът от 2:1 
бе и реален.

просто измисли дузпа за 
домашния отбор. Напра 
зно бяха убеждаванията 
на гостуващия отбор. 
Съдията остана при реше 
нието си, и резултатът бе 
изравнен. Когато съдията

на

м. я.
от

Съобщение на Издателство 
„Братство"В тринадесетия кръг

„А. Балкански” ще играе 
в Първа Кутина 
отбора „Младост".

Издателство „Братство” осведомява занима
ващите се с литературно, научно и публицисти- 
ческо творчество граждани от българската на
родност в Югославия, които имат подготвени 
ръкописи за печатане, като книги или са пък 
към края с тях, така че могат да се печатат 
през следващата година, — да доставят на из
дателството ЗАЯВКИ най-къоно до 15 декември 
т,г. а самите ръкописи най-късно до 20 януари 
1987 година. Заявките трябва да съдържат след
ните основни данни: име на автора, заглавие 
на ръкописа и от коя област е, към кой жанр 
принадлежи, обем на ръкописа (колко страници 
има на пищеща машина), адреса на автора.

На Издателството трябва да се доставят по 
три екземпляра на даден ръкопис, отпечатани 
на пишеща машина на български език. Евен
туално превеждане на ръкописи на автори от 
българската народност от сърбохърватски език 
— ще стане на тяхна сметка. Могат да се пред
ставят ръкописи дг всички области и жанрове: 
стихосбирки, поеми, сборници от разкази и но
вели, повести, романи, драми, критики, есета, 
сборници от изворни народни умотворения (на
родни песни, приказки, легенди и пр.); научни 
монографии, публицистични ръкописи и пр. До
ставените ръкописи ще бъдат включени в ориен- 
тациоинмя план за книгоиздателока дейност на 
Издателство „Братство” за 1987 година.

Редакция за книгоиздателока дейност 
________ на Издателство „Братство”______

срещу

Д. с.

ОБЩИНСКА ЛИГА ПИРОТСКА — „А ГРУПА"

Победа на „Партизан“
мача гостуващият отбор 
оповести обжалване, по
ради участието на един 
■играч на „Партизан". По 
този въпрос ще решава

бор отбелязала Иван Гю- 
ров — два и Горан Или
ев.

Въпреки тази победа 
футболистите на „Парти
зан" се намират в долна
та част на таблицата за 
временно класиране. След

В последния кръг 
Пиротска общинска лига 
— група „А", футболис
тите .на „Партизан" 
Жел^оша победиха слабия 
отбор „Победа" от Дър- 
жина с резултат 3:1. Го
ловете за домашния

на

от

състезателната комисия в 
тази група.

Д. с.от-

ПИОНЕРСКА ЛИГА

Накрая 3:0 

(служебен 

резултат)

БОСИЛЕГРАД: НОВО ОРГАНИЗИРАНЕ НА 
ФИЗИЧЕСКАТА КУЛТУРА

Формират общински съюз
Тези дни ще бъде учредена скупщина иа 

по физическа култура.
щС обединяваСъюза на организациите

организациите за физичсска^култура^и активно
Димитровград, 9 иоом- 

ври 1986 г.
наВ последния кръг 

първенството за пионери
те „Асен Балкански” спе 
чели орешата орещу 
„Сеняк” от Пирот със 
служебен резултат (3:0), 
понеже гостите не се 

С тези

31 кръводарители в „Балкан“стите им ще се създадат

««>- *»»«- «Л.» » ОРГ...—С по
култура (СОФК) което Да обединява всички ак 

и организации, които се зан— със 
■спорт (И рекреация. Всъщност в сь 
мерят всички клубове и секти 
ли щата и гранично™, делегати
Съюза, коя го ще бъде У Р _ председателството

Тези дни в металооб
работващата трудова ор
ганизация „Балкан" във 
Велико Боиинци 31 работ 
ник доброволно дадоха 
кръв. От началото на го
дината, това е втора ак
ция по кръводаряване в 
„Балкан". В първата е 
имало 23 кръводарите-

мчилович, в скоро време 
ще трябва да се органи
зира акция по кръводаря 
ване в химическата про
мишленост „Лужница".

С изключение на обра
зователния център „Вук 
Караджич" акцията по 
кръводаряване в община
та минава с голям уапех. 
За разлика от предишни
те години, броят «а до
броволните кръводарите
ли от ден на ден нара
ства.

явиха на терена.
: лови точки пионери

те на „А. Балканоки" ще 
„зимуват” в горната част 
на таблицата.

на две

21 членове, аначала ще има 
й до пет члена.

Инициатива за премахване на 
физическата

раздвижи

Безспорно това с голям 
успех на най-младите със 
тезатсли «а Димитровград веждащият по кръводаря 
оките пионери. пане в Червения кръст в

Д. С. Бабушница Слободал Мо

ли.досегаш- 
култура, 

ОК иа
Както ни уведоми за-

във 
на съюза

ната разединеиост 
т.е. за формиране 
ССТН. М. А.

В. Б.
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тц®р • сатира • забава
— Казахте ми, чс ваше 

то заведение е получило 
,ноио ръководство, а 1'ЛС- 
дам, 
ректор?

— Нашият директор 
се ожени миналата 
деля I

НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

Машата воденица пак ои е старият ди

Ясенов дсл. 
Блатъшиица, кой

Имало някой ои Мата от 
Ако нямаше воденица на Р- 
знае дали щеше да влезне в „нашенски истори 
йки". Йа онова време, преди 40 м повече го
дини, по Ерма и Блатъшница имаше много во
деници. Но оамо воденицата на дядо Мата 01 
Ясенов дел зиме не замръзваше.

А не замръзваше защото се намираше то
чно на мястото, където прииждаше и водата от 
Звонска баня, която не позволяваше водемпща-

нс- Ишарна деца
госйс при бая Тодосию.— Къде отивате? — по 

питала млада болногле- 
дачка пациент.

— При лекаря, 
есетра му.

__ Лх, топа много ме
радва. Приятно ми е, че 
се запознахме: аз съм дъ 
щеря му...

Бео овия дни на
беше човек ещо имал нещо да миНаручил ми 

се повали.Лз съм — Бае Манчю, «емогу да се ожалим съга
нскою рейиюои, ка испимо тюП1щ деца—по че 

и замезимо сиренце и туршию. Верно од преди 
године синове и снае ое беоше ушиявили, па 
нече да надзърну. Добре ама кико оди проле- 
тоска едиуш—дваш би върну с празно и они 

Лстоска доодише у копатье мо- 
прескоче

та Да .се окове от лед.
Воденицата на дядо Мата 

ваха не само млмвари, но и жени, които носе
ха вълна на дараците, или пък есенно 
когато топеха гръсннци край водата за водеми-

чосто носсща-

време
сс промените.
рузуту, па У загьртатье, па и оиака, 
кой кига може на суботу и неделю, та ни по- 
магаю. Нели знаеш, на село има работа свак

цата му.
Ако е лошо време — те идвали там да 

се склонят. Или пък се отбивали ей така, 
приказки, защото дядо Мата бил голям ораттад- 
жия. Но имало и такива, които никак не ис
кали да влезнат. За тях дядо Мата смислил овон 
номер. Когато се „увързвали" с цедилата с гръ- 
ониците, той помагайки им, им слагал и по ня
кой камък, та го мъкнели по наиагорнището — 
все до Ясенов дел. Затова започнало да се носи 
мълва, че който не сс отбие във воденицата на 
дядо Мата — „ще носи камъни"...

на Човек сс оплаква на 
милиционер:

— Стана кражба при 
нас. Откраднаха ни. Же 
на ми и аз се намирахме 
в кухнята и някой е вля 
зъл...

— Нима нищо не сте 
забелязали, ни чули?

— Не... ядохме супа!

дън.
Море и по-често ни воде и Дри докту- 

баба Парасйева.ре, донесе лекарства — рече 
— Тека, тека.
— И?
— Могу да кажем, дека са ми не тежу 

ни более. Ка осетиш дека не сини годинете, а 
забоварен оди деца — това ти дава голему силу 
— настави бая Тодосия.

После ми расправи кико они 
тото имали най-убаву пшеницу, дека У вършу 
немали проблем за работници и ка дошли вър-

Немали проб-

т
Й. Миланов преко ле-

со /шМЪЛРОСТТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ — Против вас е пода
дено заявление, че живе 
ете в кункубинат — каз
ват на гражданин, дове
ден в един участък.

— А какво значи това?
— Това значи, че с ня 

коя друга жена живеете 
също като със своята за
конна съпруга!

— Глупости! С другата 
аз много по-добре си жи 
вея, отколкото със закон
ната си жена...

шачката — он прасе търколил. 
лем ни са у брагье морузуту...

— Е, па бае Тодосшю — са требе и тиБарут и огън не дружат.
Азърбейджанска

Съединените нишки могат и лъв да удържат.
Амхарска

нещо да се отчетеш.
— Отчитам се стално: щом си пооде — 

турамо у колата кео има. И компире, и лук и 
ябълЬе... кво се родило на село, а туя годину 
се роди, не могу да кажем.

— Ма за друго те пита бая Манча — пак 
се умеша бабата.

— Знам, знам — рече бая Тодосия. Са 
друга работа се свърши. Време йе да се колю 
свине. Уранилн смо две и — решшш смо нема 
да 5и кол>емо без децата. Са ка надойду за пра 
зникат сви: че би търколимо. Па синове и снае 
че помогну да би средимо, а нека си и понесу, 
помагали оу.

Без сговор няма и свобода.
Сърбохърватска

Който не може да намери приятели в света, е
недостоен светът да узнае за него.

Гьоте
Скритата вражда е по-опаона от явната.

Цицерон
Съжалиш ли врага, ще пострадаш ти.

Узбекска
Признавайки своята слабост, човек става оилен.

Балзак
Заниманията слагат печат на характера.

Овидий
Водата измива всичко. Само безчестието не 
може.

— Представи си, днес 
получих награда като 
най-срамежлкв гражда
нин на нашия град.

— Честитя. И каква е 
наградата?

— Не зная. Неудобно 
ми е да питам.

— Друго ме нещо мучи бае Манчю — 
рече он. Не знам ка че еднуш и у наше село 
да се отвори некикъв погон. Нели одавна се 
■арати за това. Од неколко дела би могло народ 
да работи, а що йе най-важно: надам се да се 
върну и моята деца, ижа да ми се овесели.

Татарска
Да правиш добро на глупак е все едно да нали
ваш вода в морето.
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