
ЕРЯГСТЛо С указ на президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство" е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен венец 
за особени заслуги в област
та на информативната и гра
фическа дейност и за при
нос в развитието на братст- - 
вото и единството между 
нашите народи и народности

* ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ ^

ГОДИНА XXVIII * БРОЙ 1291 * 20 ФЕВРУАРИ 1387 * ЦЕНА 50 ДИН.

От 17-ТА СРЕЩА НА САМОУПРАВИ ТЕЛИТЕ В КРАГУЕВАЦ

ДА СТРОИМ БЪДЕЩЕТО СИ 

СЪС СОБСТВЕНИ СИЛИПРОМЕНИТЕ - ПОДТИК 

НА РАЗВИТИЕТО В РАБОТАТА НА СРЕЩА УЧАСТВУВАХА 1100 ДЕЛЕГАТИ И ГОСТИ. — 
СЕГАШНАТА СТОПАНСКА КРИЗА НЕ Е САМО ТРАГЕДИЯ, НО И 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО КОНФЛИКТНАТА ОБСТАНОВКА ДА ИЗПОЛ
ЗУВАМЕ ЗА РЕВОЛЮЦИОНЕН ПОДЕМ, ЗА ПРЕХОД КЪМ ПО-ВИСША 
СТЕНЕН НА РАЗВИТИЕТО — КАЗА АНДРЕЙ МАРИНЦ В УВОДНОТО 
СИ ИЗЛОЖЕНИЕ.

• ОТ ГОЛЯМО ЗНАЧЕНИЕ Е ДА СЕ ОБЕЗПЕ 
ЧИ ЕДИНЕН ПОДХОД НА ВСИЧКИ ПРОГРЕСИВ 
НИ СИЛИ КЪМ ПРОМЕНИТЕ

Председателството на 
СФР Югославия в пред
ложението за промени в 
Конституцията на СФРЮ 
конкретизира определе
нието на Тринадесетия 
конгрес на СЮК за внас 
яне на такива промени, 
които да премахват пое 
редниците и поередшгчес 
твото между трудещия се 
и неговия тРУД, премах
ване на групозо-собстве 
ническите и статистичес
ките монополи над обще 
ствената собстзеност- Де 
дегатеката система на 
тази степен на историче 
ско. развитие е от съдбо
вно значение за осъщес
твяването на същината на 
социалистическото само„ 
управление. Така в къси 
черти обрисува съдържа
нието на конституционни 
те промени в Скупщина
та на СФРЮ пред делега 
тите на Съюзния съвет в 
името на най-висшия дъ

за премахване на засега 
значително 
те становища във връзка 
с конституционната 
форма, но затова пък не 
бива да се губи политиче 
ски елтх и готовност за 
истински диалог .Значи, 
следва да се действува не 
с аргументи на оила, но 
със силата на аргументи
те. Това трябза да бъде 
: дея—пътеводителка-

отдалечени- Тазподишната традиционна среща 
на югославските самоулравители щ
„Червен байрак” тържествено и дело
во се поведе на 15 и 16 февруари в 
Крагуевац. Тържеството бе открито с

ре-

*
вдигане на червеното знаме с надпис 
„САМОУПРАВА", а тази чест се пад
на на най-добрия шлосер от Заводи
те „Дървена застава” Миролюб Йоси- 
пович С тази манифестация се озна- 
менуват първите работнически де- 
монстрации в Сърбия, организирани 
в този град на 15 февруари 1876 го- п 
дина.
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— Червеният байрак на самоупра- Г‘-\ ■; 

пата издържа изпита на историята и ■ 
остана оимвол и пътеводител към но- |||р| 
вия, прафд-ив и по-хубаз. живот и бъ- вЩ^| 
деще — каза по този повод Миодраг 
Милич, председател на Общинската В 
скупщина в Крагуевац.

По*слс пред Дома на самоупра ли- щЕ» 
„Душатн Петровия—Шанс’' бс
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телите
ч!изведено сценично-музикалното пред 

стасленис „Азбука на века", а след то- РМЩРР 
за гостите и делегатите от всички кра- 

Югославия почнаха с обсъж-
'

тяX. Поздерац
Предложението да се 

пристъпи към внасяне на 
промени в Конституцията 
на СФРЮ, за които тряб 
г;а да се изяснят скущци 
литс на социалистически
те републики и покрайни 
иите, според Поздерац, 
с конкретизация на всич 
ки досегашни критичес
ки активности и на на
шето критическо отаоше 
иис
то на политическата си- - 
стсма иа социалистичес
ка демокрация.

Спирайки се върху кош 
ститу 1 гнойното 
ние на СР Сърбиш Поздс 
рап изнесе, че ако в пор 
матиюния дял на Колети 
туцията на СФРЮ разно 
редбитс, отнасящи се до БАБУШНИЦА
конституционната __
ция на СР Сърбия сс ус ТДЦДТ [Е [ВЕЩИТЕ 
тало-ви, че има разпоред ■"«V1 „ ,Г* „ПГ
би, които, пречаь за ж. ТРДДИ11НН НА НИЬ
п7,лло и поипюеледовател гп ■

осъществяване на СР 
Сърбия и социалист.ичсс- 

покрайштни, Пред- 
СФРЮ 

съответни 
трябва да сс

ища на
дане на основната тема на тазгодиш
ната среща: Развитие на 
труд сТзС собствени сили и самоупра-

ш
тояла се през 1985 година.

В уводното изложение членът на 
ПредседателствЪто на СР Словения и 
председател на отбора за тазгодишна
та среща на самоупразителите „Чер
вен байрак" Андрей Маринц между 
другото каза:

— Какво подразбираме под геело- 
то облягаше върху собствени сили? 
Преди всичко това, чс работниците 
успешно да стопанисват с обществе- 

(На 3-та стр.)

сдруженияв страна- 
на Председа-

ржавен орган 
та членът 
телството на СФРЮ ХАМ 
ДИЯ ПОЗДЕРАЦ, като 
изтъкна, че тази сложна

щателна интеграци я ■
На първото пленарно

гостите между които бя-
заеодапие

делегатите и
Видое Жаряотпич, Душат Чмрс-ха и

бич, Ивал Стамболич, Мария Тодоро- 
Брашко Мамула, Слобйдан Мило- 

Браиисшав Икомич, Досимир

задача, при максимална 
гъвкавост, готовност сът
рудничество и отговорно 
ст трябва да 
към разрешаването на 

които бло

пич 
I: (сви ч,
Йснтич, Азем Власи и други бяха ин
формирани за 
поръките иа предходната среща, със-

допринссе

осъществяването иасяия въпроси, 
кират политическата 
стема, трябва да се раз
реши в срок „от около ед 
на година..

спрямо, действуианс;си-

В този брой:
Г В „МЕТАЛАЦ" — ДИМИ 

Т.РОВГРАДСЕРИОЗНА
НЕСЕРН03Н0СТ

Изтъквайки, че е от из 
ключително значение 
цялата страна да се обез 
печи единен подход на 
всички прогресивни сили 
към промените, без да се 
допуска политизация и 
опит за непринциг/ни кон 
фронтации, дори и стре
меж към 
Поздерац посочи, че в ат 
мзсфева на демократи
чен диалог, при избягва
не на излишни 

, трябва да се избягват нр 
есилеци-думи и да се иРг 
бегие атмосфера на вза 
им но прехвърляне. Никой 
няма вълшебна пръчица

ДИМИТРОВГРАД 
ИЗ ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА СДРУЖЕНИЯ .ТРУД 
— „ЦИЛЕ”

положе-в

БЕЗСИЛНИ ДА СЕ 
СПРАВЯТ С 

ПРОБЛЕМИТЕ
сгр. 3

ПРЕДСТОИ
РЕШАВАЩА

КРАЧКА
пози-

6
съвършенство.

ЗАРАД ДОБИТЪКА 
ОСТАИНЛ 

СТРОИТЕЛСТВОТО
(5 стр.)4I ГО

емоции,
к итс
ссдл-слството на
с^ита чс със 
промени 
премахнат.

Няма нужда от тревога
— Стр. 8 — 7



НАС |И У} ПО СВЕТА1
н

в ПИРОТ И СОФИЯ сиОТ 9 ДО 12 ФЕВРУАРИ 
ВОДИХА

МЕЖДУНАСЪВРЕМЕННИТЕОТ СЕМИНАРА „НЕОБВЪРЗВАНЕТО И 
РОДНИ УСЛОВИЯ" В ХАРАРЕ Югославско-български

синдикални разговориФондът „Африка" — голямо 

насърчение • ПРПРГАНИИТЕ НА ЮГОСЛАВСКИТЕ СИН- 
„ИКДТИ И ЗЪЛГАРСКИТЕ ПРОФСЪЮЗИ СЕ ОГЛА 
ВЯВ/шГОТ МАРИЯН ОРОЖАИ И ИЛИЯ ВЪЛКОВI

пъти универсалността, ме 
зависимостта и глобалния

политическа систе-Необвързаните не са против САЩ и СССР, но 
отношение към блоковата им поли-

ока и
ма и с .ролята и задачи
те на Съюза на югослав
ските синдикати. След то
ва двете делегации 

„Първи май". 
Югославско

По инициатива на Бъл
гарските профсъюзи на 
0 и 10 февруари в ГГи- 
рот и на 11 и 12 февруа
ри в София ос водиха ра
зговори между делегации 
на Съвета на Съюза па 
югославските синдикати 
и на Централния . коми
тет ща Българските про
фсъюзи.

имат критично 
тика

В Движението и поли
тиката на .необвързваие 
голям брой страни виж
дат опора за опазване та 
.независимостта си и за 
ускоряване на ообствено- 
то ои развитие, както. и 
залог за опазване на ми

си характер, както и жи- 
корсаиштоТова са най-важните ак знеиостта

многобройиите си принципц. Движение
то се потвърди като ва
жен фактор във 
области па международ
ните отношения и избор

на
посе-центш от 

изказвания на състоялия 
се тези дни в столицата 
на Зимбабве семинар

тихавсички българ
ските синдикални разго
вори' продължиха 
фийсгеия завод „Витоша", 
Представителите на Юго
славските синдикати бяха . 
запознати с промените в 
Зългарокатр 
ка и политическа систе
ма, които се вършат въз 
основа на Кодекса натру 
да. Кодексът бе приет ми 
палата и 
в началото на

„Необвързваяето и съврс
международни без чалтсриатипц зц огро- 

мно число страни-

В 00-
менните 
условия". В изчерпател
ния си уводен доклад ви
дният югославски научен 
работник и публицист, 
член ка ЦК на СЮК, д-р 
Актун Вратуша подчерта, 
че още отначало Движе
нието на необвързаните 
страни действува при те
жки и сложил междуна
родни обстоятелства, по
твърждавайки

Синдикалните
ра и сигурността в света. 
На милиони африканци 
в страната на апартейда 
Движението на 'необвър
заните страни и неговият 
фонд „Африка” вдъхно
вяват надежи, че по-ско
ро ще изкоренят расист
ката система, която за- 
душва основните им чо
вешки права.

Документите от Хара
ре, изтъкна д-р Антуш 
Вратуша, ве;рно отразя
ват същн-осттд на между
народните 
ки и полттичеоки пробле 
мй . и предлагат решения, 
съответствуващи на жиз
нените интереси на чове
чеството. Сега е особено 
важно да се ‘ мине към 
истинска реализация на 
решенията на Осмата кон 
фереиция. В това отно
шение започналата дей
ност на фонда „Африка" 
е голямо насърчение.

делегации от двете стра
ни ое оглавяваха от Ма
ри ян Орожан, член «а 
Председатсдгччюто па Съ
вета на СЮС, и Илия 
Вълков, секретар на Цол 
тралиия комитет на БПС, 
Осазон членовете на де
легациите, в разговорите 
участвуваха и синдикал
ни активиц-и от югослав
ски и българоки трудо- М 
ви организации- **

В Общинския синдика
лен съвет в П йрот „ гос-

икоиомичее

икшгомичос-

встъпи в сила 
тази го-

дина.
в края на разговорите 

делегациите на Съвета 
на СЮС и на ЦК на БПС 
бяха приети от председа
теля на Цзнтралния ко

тите от България бяха митст на 
запознати с промените в профсъюзи Петър Дюл-

в. Д-

безброй

• БЕЛГРАД

ЮГОСЛАВСКА ПОМОЩ \НА ООП
Българските

Анализирайки акциите на солидарност и подкре- 
. пата на нашата страна на народите, борещи ое за 

свобода и независимост. Комитетът на Съюзната кон- Ще се повиши ли ефи- 
ференция на ССТНЮ за помощ на освободителните каск-сстта на движението 
движения и на жертвите на агресии тези дни обсъди при условие да го налус- 
информация за югославската помощ, която «еотд-ав- нат страните-членки, ко- 
на бе изпратена на Организацията за освобождение 
на Палестина (ООП). Помощта на нашата страна на 
ООП се състои1' от лекарства, кръвна плазма, детска 
храна, облекла, одеяла и други стоки, необходими 
на палестинците в обсадените лагери в Ливан-

Комитетът остро осъди въоръжената заплаха зт 
екзистенцията на палестинския народ в тази страна. Доколкото се стигне до * * * -намаляване броя на стра

югоалавоката икономиче- ге.рс-з.

МАСОВИ СТАЧКИ И ДЕМОНСТРАЦИИ РАЗТЪРС
ВАТ ГЪРЦИЯ ...

...А правителството не отстъпваито сам_о декларативно- се 
застъпват за необвързва- 
не? Това бе един от въ
просите, които бяха за
дадени на д-р Вратуша.

Заетите в обществения сектор гърци отсро про
тестират срещу двугодишното >,замразяване" на за
платите и надниците 

В по-миналия четвър
тък в страната на южни
те ни съседи се е надиг
нала голяма вълна от ма
сови демонстрации. Пър
ви започнали да протес
тират членовете на дзете 
най-големи гръцки син
дикални организации —

протестират срещу прави 
телствената политика на 
икономии и особено сре
щу решението на Кабине 
та на Андреас Паландреу ■ 
да не се откаже от про
възгласеното двугодиш
но „замразяване^' на за
платите и надниците. От 

на 1 енералната к-онфеде- правителството се искат 
нация на гръцките ра:бот 
цици и на Атинския ра
ботнически център. След 
това им се приобщили и

След петнадесетдневна жестока обсада на пале-' 
стиноките лагери в Ливан,, числящите се към шиит- 
ските милиции „Амал" хлабнали обръчите си около 
лагерите Бурж ел Баражни в Бейрут' и Рашидие. в 
Тир и позволили на палестинските бежанци да изли
зат от тях, за да се снабдяват с храна.

шгте-членки заяви в 
отговор той—то може зле 
да повлияе върху между
народния престиж на 
Движението.

Открит призив за ревизия и ефикасни мерки 
щу безработницата- 

В началото на тази 
мица е обявена

сре-
Българското списание „Военноисторически сбор

ник” провъзгласява за „невалидни'- решенията на 
АВНОЮ и на АСНОМ за правото на македонския 
народ на независима държава

• Българският исто- санието
професор Добрин чески сборник",

Мйчев оспорва решения-

българският историк обо 
сновала върху тълкуване
то на българската КП и 
официална
Македония е „исконска 
българока земя", а маке
донците „българи".

сед 
масова

членовете на друпи син
дикати. Преценява се, че 
в избухналите_до края на 
миналата седмииа демон- Следователно — 
страции и стачки са уча
ствували иа1д милион ра
ботници и служащи.

Заетите гърци жестоко

стачка на заетите в обще . 
стаения сектор. Стачка 
са обявили и банкерите.

София, че
„Военноистори- 

който 
Министерството 

та на Първото и Второ-' на народната отбрана и 
то заоедание на англифа- Генералщабът .на Българ- 
шисткото вече на народ- ската народна армия от- 
ното оовобождение на 
Югославия — АВНОЮ и 
на Антифашисткото съб-

гърците 
стачкуват, а гръцкото пра 
вителство отстоява поли
тическия. Си курс. Дока- 
га така!

издава

• Според ' българския 
автор, създаването на 
„изкуств ен а" македонска 
нация „на заветна бъл-

крито призива, «а реви
зия на ^.македонския въ
прос", с познатите ъели- 
кобългарски териториал
ни претенции.'

ПРЕЗ ИДУЩАТА СЕДМИЦА ВЪВ ВИЕНАгарска земя", бива изеър 
шено в края на Втората 
световна война. Това — 

• Авторът обвинява както' казва — 
народ заедно с другите югославското .ръководст- 

. народи на Югославия да во,- че през Втората овег 
има овоя държава и ово- товна война Бълхария по- 
бодно да се развива в со
циалистическа

рание на народното .осво- 
бождеш^ на Македония 
АСНОМ, Преговори НАТО — Варшавски договор

През идущата
македонският „под нат седмица във Виена, трябва да 

ПО'и^г^ОДГОТВИТелни неФ°Рмални преговори ме
жду НАТО и Варшавския договор, 
ва да се постигне съгласие за 
говори за намаляване 
Европа.

тиск на югославското дър 
жавяо и партийно ръко
водство". на които тряб. 

откриване на пре-
съветското ръ

ководство и Комиятеря 
приело тогавашното ръ
ководство на Българската 

своите „незаконни реше- КП, начело с Георги Ди- 
ния". Становищата ои ‘ м/итров.

ставил-о • „пред овършея 
.Югосла- факт" в решаването на класическитеяа оръжия ввия. „македонския въпрос" със

ва лГ утптп Г л Н3 ДВата военни съюза тряб- 
ва да утвърдят формата, съдържанието пелите и 
сроковете ма бъдещите преговори-

• Статията на този ис
торик, публикувана в спи-
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ДА СТРОИМ БЪДЕЩЕТО СИ 

СЪС СОБСТВЕНИ СИЛИ
В СЪРБИЯ БЕЗ АТОНОМНИТЕ ПОКРАЙНИНИ

91 селища ще 

получат електрически 

ток до края на 

годината

(От 1-ва стр.)
'посочени пътищата за 
на кризата чрез по-високо 
ство, ПОСТОЯ1Н1НО развитие на самоупра 
влонието и укрепване на единството 

и новаторство- на всички пунктове >в живота 
°- о дава пълно предимство «а Тазгодишното признание пт пябот- 

знанието и творчеството. Маринц зая- ничеош Крагуетац .грамота с диплома 
чня ^«ЗПРаВе№ П'РеД специфи- ' ..ЧеРвен байрак на самоуправлението'
кпизигчп к га крмза' пък и ел,е,ме«ти, бе дадено на нозосадската трудова ор 
кризисно влияещи върху целокупната ганизация , Ноюкабел"
система . на социалистическото само- Следващата орещ~а'ма самоуправи- 
улравленш. -телите ще се състои през 1989 го-

,ь доклада и разискванията бяха дина.

преодоляване 
производните средства според принципа 

чки работим и в-оички
„Вси- 

мислим". Това 
значи в практиката да се афирмира 
принципът на таланта
то.

Най-голям брой от тези селища се намират в 
Южноморавски регион

Вместо до края на ми
налата,
крушки в много домове 
и училища в Сърбия без 
покрайнините ще светнат следното 
до края на тази година.
Това е. последният

достатъчно развитите об- 
електрическите щини на Южнаморавоки 

регион. Но, имало е и 
пропуски, а това на по- 

си заседание 
констатира и Изпълни- 

срок телният съвет на Окут- 
електродистрибуци- щината на СР Сърбия.

Тези пропуски особено 
се проявили в работата 

Е ле ктр о дистрибуция 
Лесковац, където остана- 

Макар, че електрифи- ло още много работа до 
кадията на селищата за- приключване с електри- 
почна още в 1980 годи- фикацияга. 
на, за някои електродис- 
т.рибуции тази работа ли
чеше на „Строенето Ока- те, които трябва да се 
дар на Бояна"- Поради завършат до края на та-

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МОК НА СКС В ЛЕСКОВАЦ

Как да се хване крачка е времето?
Към края на февруари в Лесковац ще се про

веде заседание на Междуобхцинската конференция 
на СКС, на което трябва да бъдат утвърдени насоки 
за повишаване на идейно-политическата подготвеност 
и дееспособността на първичните организации на СК 
Общинските комитети 
Съюза на 
Южн ом ор авски 
понастоящем 
ид ейно -п о л итиче ската 
дготвеност и

гнои са завършили поли
тически школи — -от по- за 
литическите школи на об 
щиноките комитети до 
Политическата школа на 
СЮК в Кумровец. В пар
тийната дейност обаче ед 
в а ли ре и чувствува при
съствието на този зави- 
де н кадров п оте н циал • ч 
Защо?

Освен анализите на об
щинските комитети, на 
заседанието на МОК на 
СКС ще бъдат ползувани 
и изводите, до които е 
стигнала работна група 
на Междуобхцинската ко 
нференция в разговорите 
си. водени в над 20 пър
вични партийни органи
зации.

ите окончателно да завър 
шат електрификацията, 
за което разполагаха. с нана нко и остри вълроои.. За- 

комунистите в ' идо първичните партийни 
регион организации „боледуват" 

обсъждат от силен опортюнизъм? 
по- Защр приемствено се на- 

дееспособ- малява броят на ново-

цели седем години.

Стойността на работи-
ността на първичните пар приетите, а се увеличава
тийни организации в „ово броят на изключените,
ите" о-бщини. Техните отчислените от езиденци
анализи и оценки ще бъ- ята и само отлъчилите се
дат синтентизирани на за членозе? Как се подгог
седание на Междуобщхш 
ската конференция 
СКС, което ще се състои 
към края на 
т.г. От този синтез тряб
ва да произтекат конкре
тни насоки за позишава- 
не на акционната способ
ност на основните пар
тийни клетки-

това, според данните на Зи година е над 4,5 мили:. 
Републиканския комитет а-рда динара. Останали 
за енергетика, индустрия са нелектрифицирани се- 
и строителство на Сър- ла и. махали в плшд-ински 
бия, без
ток са останали 91 сели
ща!

Найвече не електрифи
цирани селища има в не-

твят кадрите, които тря- 
на бза да „носят" партийна

та дейност в средата си? 
февруари През изтеклите 10 годи

ни над 5000 членове на

електрически те краища, където няма 
пътища. За целта ще бъ
дат ползувани и хеликоп
тери, което значително 
ще по скъпи работите-К. Г.СК в Южноморавски ре-

Лйкюменпи
Ползуването «а водните потенциали в Ни 

шки регион за производство на електроенергия и 
други водостоттански цели е една от първо степен 
ните задачи в регионалния план за периода 1986— 
1999 година. В плана бе внесена въз основа 
проучванията в периода 1981—1985 година, които 
показаха, че на най-големиге реки в региона (Ни
шава, .Ерма, Височица, Топлица и Южна Морава) 
могат да се построят 23 водоцентрали с мощност 
от 2 до 80 мегавата и обща годишна, продукция 
900 милиона киловатчаса електроенергия.

ще зависи най-много от сътрудничеството със за
интересованите общини. Предимство ще получат 
обектите, при кюито се осъществи най-пълноценно 
сътрудничества между воички компетентни факто 
ри и ефикасно съгласуване на общите и местните 
интереси".

— На предстоящото 
заседание на Междуоб- 
щинската
на СКС — казва изпълни 
телният секретар в Пред 

МОК

конференция
на

седателството на 
на СКС Сима Йованович

Следователно Междуобщиноката регионал
на общност в Ниш и общините в нея, особено 
онези, на чиято територия трябва да бъдат постро 
они водоцентралите, трябва да имат максимално 
ангажирано отношение към тази задача. За съжа 
лемие такова впечатление не можеше да се получи 
от състоялото се . през миналата седмица заседа
ние на Скупщината на МРО в Ниш. на което ме- 
жду другото бс обсъдено изграждането яа водо- 
цонтралата „Завой" в П.иротока община и на оста 
■палите заплануваш' водоцентрали в региона. От 
подготвените материали, уводната реч и разисква 
лпята излезе, че по този въпрос почти шмцо не с 
лоно- Пито с яоно кога ще бъде завършена водо- 
централата „Завой” (като официален срок фигури 
1>н краят на 1987 г.), шито кой и как ще обезпечи 
недостигащите средства, нито пък дали и кога ще 
се строят останалите .водоцентрали!? Дори- се 
стигна до абсурдния .въпрос: трябва ли изобщо да 
се отро.ят тези обекти??? Защото, както 
един додегат от Пирот, „Питютска община няма 
■никаква полза от изграждането на „Завой", даже 
има щети от пея". И приетото заключение остана 
в същия, курс: проблелите в тази .област трябва да 
бъдат разяснени от най-компетентните ръководи
тели и специалиста на Сдруженото слектрюстоиан

— няма да даваме обща 
оценка за идейната и ак- 

способност национна 
първичните организации
на СК в региона, понеже 
тя е известна. В голям 
брой оредя дейността на 
първичните организации 
н.а Съюза на комунисти
те „припка" зад изисква- 

Това

То >и енергиен ресурс на-Нишки регион съ 
ще. ремепно трябва да Ггг.дс и важно звено в раз 

електростопанегвото на СР Сърбия.
възможните

китното на
Това потвърждава и фактът, че 5 от 
23 водоцентрали кече клезоха в развойния план па 
Сдруженото слектростопзнство па Сърбия за пе
риода 1986
определен обект заеме място .в плановете, тота н-с 

обезателно ще бъде построен. И в

1990—1995 година. Разбира се, кога го
нията на времето, 
бе и повод да сс занима
ваме обстойно с тази те-

означа.ва, че
плана на Сдруженото слсктростап.-шстно се нодчер 
тава, чс „изграждането па замлапунацитс обектинаира- 

проникисм
ма. Този път шс 
вим опит да 
във всички или поне \

запричиниосновните
дсоспосо изтъкнанедостатъчната 

бност на шщвичнитс ор
ганизации, за да „откри
ем" пътя ДО нови, много 
по-високи качества 
тийната дейност в нашия

в пар

регион.
ство.За да проникнат в при

за многобройните I Баячко тола говори за несериозно отноше
ние към сериозен въпрос. Една важна развойна за 
дача бе обсъдена без достатъчно даотни и без при 
състпмето па лица, които могат да предложат ком-

шдтроаи и 
Венко ДИМИТРОВ

ч и ните 
слабости в дейността на 
СК в базата, членовете 
на МОК на СКС в Лес
ковац ще трябва да от- 
говорят на голям 
съществени,

щтт-~ потентни отговори на възникналите 
дилеми.брой ЕРМА: Дилемите не строят водоцентрали

същевреме-
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БАБУ ШПИЦАИЗ ДЕЙНОСТТА НА ПЪРВИЧНАТА ОРГАНИЗА
ЦИЯ НА СК В БОСИЛЕГРАДСКАТА ГОРСКА СЕК
ЦИЯ

от НОБТачат светлите традиции
социалис ти- 

латриотитьм сред
югославски 
чесми

55 членове, 6митет от 
са бойци, а н Общинска
та конференция — 17ТЛАСКАТ РАЗВИТИЕТО 

НАПРЕД
Бойците от Бабушниш- 

ка община, н рамките на 
съюз,

младите хора.
През изтеклата

беше организиран 
партизански

1980 гоСоциалистическия 
активно се включват във 

водещи
души.

- • Една от най-успешните 
бой

дина
пионерски
марш „По пътеките 
свободата". Всяка годи
на основните училища в 

учас-

пенчки акции, 
към укрепване на социа
листическото развитие у

акции, която водят
н Бабушнишка об- 

тачеисто и раз- 
оветлите тра 

Народооснобо-

на
Тази първична партийна 'организация изпълнява 

благодарение и на постоянното
ците 
щипа е 
питието на

ролята в средата си 
идейно-политическо издигане на членовете си.

«ас и изиамиране на пъ
тища към по-бързо

от кризата. Те да
из- общииата активно

шампионата „Тинеобходими дицми от
дителната борба. Въста- 

снобододюби-
остайалите 
съоръжения за парене и 
сушене на дърво, разби
ра се и за отопление, но 
същите все още не са 
вградени- Мита подпор

на й-око-

Развитпето на самоуп- 
равителните отношения, 
материалното укрепване 
«а секцията, практическо 
то доходно свързване с 
Горското стопанство от 
Враня и по-нататъшното тава, че това а 
идейно - политичеоко из- ро. време трябва да 
дитане на членовете си реализира, понеже е ус- 
са основните въпроси на ловие за производство .на 
които през тази година финални произведения и 
ще посвещава внимание за излизане на 
първичната партийна ор ния пазар, 
ганизация в Горската сек 
ция в Босилеград. . Това 
проличава и от програма 
та за действуването й - 
през годината, която . е 
изготвена въз основа ста
новищата на Третото за
седание на ЦК на СКС.
Преди това комунистите 
критически са обсъдили |; .

лизано
ват пълна подкрепа 
набелязаните промени в 
обществено-политичес

ката система, за да може

твуват в 
то_революция—мир", в 
който досега 
ха добър успех.

Един въпрос, който до 
сега измъчва и бойците 

община

на
ничоска и

Лужиица, в Народоос 
борба е

винаги има
. на
вободителиата 
дала над 700 свидни си
нове и дъщери ) В сътру 
дничсстпо със Съюза па 
социалистическата

всяка година по по

да се папрати прелом и 
тръгнем 
и по-рптмиччго развитие. 
Имайки в предвид пос
тоянната миграция 
населението от Б.абушпи
ца и бойците се злетън- 
ват за създаване па по
добри условия за интен
зивно развитие па селс
кото стопанство^ за кое
то има налични условия 
в този край.

към но-стабилно в Бабушнишка 
тона е трудното осъщес
твяване на здравна

се
мла-

ох-
деж
под 4 юли — Деня 
боеца

па ранга.
Поради известните фи 

нансови затруднения слу 
чва се да не може 
се окаже пълна медицип 
ска помощ на

на
и 7 юли — деня 

па въстанието в Сърбия 
— бойците организират 
редица манифестации. Ор 
гапнзират се посещения 
па родители на паднали 
бойци посещават се 
помепателни паметници 
от ПО 13, устройват се 

по исто-

овстоп-
да

бойците,
мнозина от които са с на 

В краярушено здраве, 
на миналата година 
1 350 бойци са били на

въз

рр* '*С8* ^Можс да се отбележи, 
че в Общинската скуп
щина в Бабушннца от 80 
делегати —■ 10 са бойци, 
в органите и комисиите 
също има значителен Ор славните 
ой членове на Съюза па 
бойците. В Общинския ко се развива и

БОСИЛЕГРАД: ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 
НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА

систематичен преглед, но 
акцията е прекъсната, та
ка че още 412 бойци би 
трябвало да бъдат прег
ледани до края на наето 
ятата година.

сказки, часове 
рия. като на подраства
щото поколение се

\:
раз-

състоянието в секцията 
с особен акцент върху тру 
дностите и слабостите.
— Полагаме усилия по 

вече да укрепват самоуп- 
ра-вителните отношения 
ив това отношение ре
зултати не изостават- Чув 
ствува се действуването 
ни в работата на самоуп- 
равителните ни органи и 
теДа — казва секретарят ’ же- в действие, без спе- 
на тази първична органи 
зация на СК Евтим Ми
тев. На този въпрос ще
обърнем по-голямо вни- та дисциплина. В тази об- 
мание понеже неотдавна ласт не се чувствуват осо 
се обединихме с Горско- бени трудности, макар 
то стопанство от Враня, че, както заявява Митов 
Още повече ако се има критиката и самокрити- 
предвид, че доходното ката можат да дадат пог 
свързаване не може да голям принос за издигане 
се осъществява ако не ук то на дисциплината. Кои 
репва самоуправително- са „условията" за това

действуване, за тлаокане- 
Нашата секция, под- то на всеобщото разви- 

чертава Митов, с години тие на цеха напред? — 
наред осъществява поло- Считаме че оргаяизация- 
жителни финансови ре- та ни изпълнява ролята

казват живи спомени от 
дни на борба

та, като по такъв начин 
внедрява М- А.

Евтим Митов

С действуването си та
зи първична партийна 
организация изпълнява 
ролята си. Някои въпро
си решава, така да се ка-

Има и безотговорни учители
лтура, физическа култу 
ра, детска и социална 
защита през изтеклата го 
дина, както и отчета за 
миналогодишната рабо
та на окръжния проху-

, Подготвяйки материа
ли за поредната сесия на 
Общинската скупщина и 
Босилеград. Изпълнител 
ният съвет обсъди м да
де съгласие на няколко 
проектопредложения от 
общинско и републиканс 
ко. значение- Именно, чле 
ковете на ИС дадоха съг 
ласие на проектоплана 
за тазгодишния план по 
залесяване и проектопла
на за сеченето на гори в 
частна собственост. Ос
вен това те обсъдиха и да 
доха съгласие и на прое

ктозакона за премия на 
мляко и компенсионира- 
нсто цената на отделни 
видове сортни семена — 
закон от републиканско 
значение. Целта му е, 
да се увеличи селскосто
панското производство, 
както в обществения та 
ка и в частния сектор.

Членовете на Изпълни 
телния съвет, обсъдиха и 
дадоха съгласие и на от 
чета за работата на Об
щинската самоуправите- 
лна общност на интере 
сите за образование, ку

циална процедура. Едни
всред тях са въпросите 
за трудовата и пзртийна-

рор.
Докато за отчета на 

прокурора, членовете на 
ИС нямаха забележки, то 
ва за предложения отчет 
на самоуправителната об
щност не може да се ка 
же. Отделни забележки 
те изтъкнаха в областта 
на основното образова
ние, които вече няколко

то.

години се повтарят, а ма 
лко се предприема за 
премахването му. Пре
ди всичко, става 
за големия брой изгубе- 

часо-зе, безотговорно
стта в работата прп~от- 
делсн брой прооветии ра 
ботнвщи и пр. Отделни 
забележки, членовете на 

-ИС

ПРЕД ЗАСЕДАНИЕТО 
ТРОВГРАД

НА ОК НА СК В ДИМИ
Имайки предвид, че горите не бива само да се 

експлоатират, но и да се възобновяват, с. което да 
се обезпечава и качествено дърво, тази секция всяка 
година увеличава площите си под гори- Пре> тази 
година тя е запланувала да залеси около 400 ха, от 
които 250 ще залесят бригадирите на СМТА „Вла- 
сина 87".

. СЩ---Ф----- .------------------
зултати,- Все пак в рабо
тата се чувствуват и тру
дности. Когато готвехме 

:програмата имахме пред
вид как да ги премахнем.
Трудности се чувствуват 
в обезпечаването на каче 
ствено дърво за обработ
ка, при .обезпечаването 
на резерви части .за ма
шините и. съоръженията, 
които най-често са от 
внос, както и в самото 
производство в дървооб- 
работвателния цех. Тук 
е набавен парен котел и

думаПО СЛЕДИТЕ НА 
СОБСТВЕНИТЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ни
В ход са подготовки за 

заседание на Общинския 
комитет на Съюза на ко
мунистите в Димитровгр 
ад, което ще се проведе 
■през средата на март. За 
тази цел е отправен иск 
до всички първични 
тайни
ито имат свои представи 
тели в Общинския 
тет, да дадат оценка 
работата на същите.

На заседанието на Ко
митета ще бъде обсъде
но провеждането на собс 
таените заключения, при 
еги през миналата годи
на, Това ще бъде изход
на точка за приемане на

програма за работа пр
ез тази година. Също та 
ка иай-обстрйно ще бъ
де анализирана 
стта на 
Комитета и

благодарение и на идей
но-политическото изди
гане на членовете на СК. 
От 27-те членове само 
седем-осем не са завър
шили Политическата ш«о 
ла към ОК на СК, а три
ма души са завършили и 
.Политическата 
към МОК на СК в Лес- 
ковац. Полагаме усилия 
политическото издигане 
и занапред да остане в 
центъра ва вниманието 
ни —; подчертава Митов- 

В. Б.

активно изтъкнаха и за мина 
логодишната работа в об 
ластта на културата- Но
сителите на културната 
дейност: Центъра за кул- 
тура и СКХД „Младост" 
йо съдействув ат 
си, а това зле се отразя
ва върху 
ява

всеки член на
ангажиране 

не само вто в работата 
комитета, но и в първич
ните организации или 
политическия актив. То
ва значи, че Общински
ят комитет, като търои 
от първичните организа 
ции да следят своите за 
ключения и обсъждат ак 
титаюстта на своите 
нове, сам дава 
като тръгва по 
на собствените 
ния.

пар
организации, ко в

помеждукоми
зашкола

културната из 
в общината. Поради 

това Изпълнителният съ 
вет даде подкрепа на 
циативат.а за обединяване 
то на тези две ведомства, 

- Окончателна ду
ма трябва да дадат 
тите в тях.

ИНИчле- 
пример, 
следите 

заключе-
А. Т.

за което
зае

м. я.
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В ТРУДОВАТА ОРГАНИЗАЦИЯ „ЦИЛЕ" В ДИМИТРОВГРАД В МИНАЛИЯ ПЕТЪК ЖИКА РАДОЙЛОВИЧ 
ПОСЕТИ СУРДУЛИЦА 'Предстои решаваща крачка РЕЧ ПРЕД ПОЛИТИЧЕСКИЯ 

АКТИВ НА ОБЩИНАТАПредложената предсанационна 
към затрудняване на вече 
тн безизходното 
ководене

програма — път 
трудното положение! Поч- 

положение е резултат на лошо ръ-
тацията, че ръководенето 
■не е било на желаното 
равнище, необходимо е 
Да се оцени работата 
ръководните хора кагго се 
предприемат и съответни 
мерки. Тези 
■ния

ЖИКА РАДОЙЛОВИЧ, 
председател на Общест
вено-политическия съвет 
«а Скупщината «а 
Сърбия, в миналия петък 

Сурдулица. Пр
ед Политическия, актив 
на Сурдулишка община 
Радойлович говори за ' ои.
ПОДГОТВЯ СЕ заседание на общинския 
СИНДИКАЛЕН СЪВЕТВ СУРДУЛИЦА

предстоящите, промени в 
Конституцията на СФРЮ. 

В речта ои в Сурдули- 
СР ца председателят на Об

на
Една седмица след 

въноедното събрание зае
тите в

нз- произведения мебели
продължава — за оклад! 

трудовата органи- Затова бе 
зация за производство на 
мебели ..Варил Иванов —
Циле" в

ществено-политическия 
съвет на Скупщината на 
СР Сърбия ое опря и на 
други актуалки общес
твено-политически въпро

предложе- 
трябва да се 

конкретизират и вгра
дят в бъдещата санацию- 
нна програма, която вед
нага ще запоеше да 4 се

предложено да 
‘Се спре с производството 
на така наречените пло- 
чеетц мебели, защото в 
момента в складовете има 
над 400 готови секции- 
регали, да се

посети

Димитровград, 
на 12 т.м. пак се събра
ха на подобно събрание. 
Този път трябваше да 
се обсъди предсашацион- 
ната програма, която ръ- 
ководните хора в „Циле” 
са били длъжни 
готвят. Посочената прог
рама наистина е подготве 
на, в нея са набелязани 
задачите за

готвя.п редприе-
мат допълнителни 
ки за. събиране на средст 
вата от тези, които дъл
жат на „Циле", като съ
щевременно се предприе

Макър че в разиоква- 
вията ца заетите имаше 
и доста горчивина, все 
пак надделя мнението, че 
изходът от задънената

мер-

Тема: ТРУДОУСТРОЯВАНЕТО
да под- Към края на месеца в 

Сурдулица ще се състои 
заседание «а 
кия синдикален съвет, 
на което ще бъде обсъ
дено осъществяването на 
заключеният а на Съвета, 
отнасяща се’ до преодол

яването на субективните 
слабости в заемането на 

Общинс- работна ръка.
Тези заключения бяха 

приети през средата на 
мигналата година.

премахване 
на затрудненото положе
ние и посочени носители 
те за провеждането й- На к. г-пръв поглед, всичко е ка- 
кто трябва. Но...
ПРЕДЛАГАТ СЕ
НЕСПОЛУЧЛИВИ
РЕШЕНИЯ

НА ОК НА ССТН В БОСИЛЕГРАД 
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО
Чака се мнението на базата

на местните организации яа 
ССТН в общината. В тях 
могат да се предлагат и 
елидентират и нови кан
дидати, но под условие 
да са от редовете на Об 
щинската конференция. 
След това Председател
ството ще обобщи резул 
татите от публичното об 
съждане и ще издигне 
конкретни предложения, 
а членоз,ете на Общинс
ката конференция ще 
изберат председател чрез 
тайно гласуване.

Инак, да припомним, 
досегашният председа
тел на ОК на ССТН Ста 
менко Пенев, неотдавне 
замина на ново работно 
място.

Председателството 
Общинската

Оноза. което тази про
грама (изготвена 
дена) предлага.

конферен
ция на ССТН в Босилег
рад на проведеното през 
м и налата седмица засе-

за пет 
Е-оди към 

затрудняване на инак тру 
дното положение в тру
довата организация.’ Име мат и мерки ’за снижава- 
нно, предложено е изход не на цените

мебели.
Тъй като трудовата ор

ганизация няма средства 
и вече един месец е „бло 
кирапл , налага се през 
следващите двадесет де
на да се спре набавката 
на всякакви суровини и 
Еъзлроизводствен мате
риал, с
кай-необходимото.
ЩЕ СЕ ОЦЕНИ РАБО
ТАТА НА РЪКОВОД
СТВОТО

Изхождайки от констз.

дание, за поста предсе
дател на ОК на ССТН лре 
дложи 6 кандидата: Вия 
ко Станоев, Васил Захари 
сз. Захари Сотиров, Асен 
Стоев, Симеон Захариев . 
и Иван Бороки- От пред 
ложените кандидати: Ви-, 
кко Станоев, Захари Со- 
тироо и Васил Захариев 
са членове. на Председа
телството, а останалите 
членове на Общинската 
конференция на ССТН.

улица не мож. да дойде 
от страни, но от самите 
заети, особено на ръко
водните хора, които са 
допринесли з; лошото 
стопанисване. Затека те 
сега трябва да намерят и 
най - подходящ начин за 
разрешаване н.. пробле
мите- Очебиещо е, у то
ва е ясно на всички зае
ти, че „Циле" през след-, 
ващитс десетина дни, 
най-късно за месец тряб
ва да направи решаваща 
крачка.

на някои
да се тъоси чрез нови 
кр.ед-ити, с високи лихви, 
които
ността на „Циле" не мо
гат да решат, — Това е 
път, който най-бързо во-

н епл а теж сан ос со

ди до закриване на тру
довата ош-анизация, ка
тегоричен и напълно ясен 
бе председателят на 06- изключение на
щинската скупщина Сла 
ва Тодоров, който заедно 
с председателя на Обшин 
ския комитет и Общин
ския синдикален съзет 
присъствува на общото 
събрание, 
положението в 
като почти безизходно, 
Тодоров също подчерта, 
че най-отговорните хора 
в общината не могат да 
се съзгласят с предложе
ната предсанационна про 
грама- Положението не 
е натрапено от 
но е последица от лошо
то ръководене в трудоза- 
та организация.

Според изборната про 
цедура, за предложените 
кандидати- до края на 
март ще се разисква вА. Т. м. я.

Означавайки ------ -—--------- -
„Циле" ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА КОМАНДИРИТЕ ОТ ЗАПАСА В 

БОСИЛЕГРАД ._. _..
- е**?

професионално усъвършенствуванеВоенно
нференция на командири 
тс от запаса в Леаковац 
Новина Цолич. В знак 
на признателност и за 
постигнати успехи в до
сегашната работа и в 
укрепването на всеяарод 
пата отбрана и общес
твената самозащита на 
Владимир Младенов бе 
връчена Златна значка 
на Съюза на командири
те от запаса на Югосла
вия, която му присъди Ре 
публшкаи ската конферен 
ция на Съюза на комай 
дирите от запаса. Някол
ко командири ют запаса 
са отличени, с благодлрс- 

пмема и книги. Ос-

нна и богата дейност- По 
този начин тс провеж
да г и решенията 
п а рти йн итс кон ор еси.

Командирите от запа
са. изтъкна сс.па засе- 
далшето, В СЬДСЙСПШС с
обществсшиполитически 
тс организации и общи
ната, граничното поделе
ние, териториалната от 
брана и останалите су
бекти през изтеклата 
година отделно внима
ние са посветили върху 
таченето и развитието■ 
на революционните тра
диции, укрепването «а 
братството и единството 
между нашите ,народи и 
нар од! юоти, нр ов е л« шие 
то на мерките, за ‘икоцо 
мичеока стабилизация и 
н.р. Разбира се калето и 
досега, така и през изте

клата 1986 година в цЬн 
търа на вниманието с 
било в о е нно-п рофссион а 
лното и идейно-политиче 
око издигане па команди 
рито, 13 това отношение 
програмата с цялостно 
и успешно реализирала.

Идейаючюлчтнчеокото 
и военно професионално
то издигане и усъвършан 
ствувже на командирите 
за изпълняваме на зада
чите а преди всичко в 
ръководенето и комаиду- 
оаието са приоритетна за 
дача, подчертава ос в ак 
!(йонната програма. При 
това. отделно внимание 
ще се посвети върху пра 
ктичеоюото обучение на 
командирите.

На заседанието црисъ 
сънува и председателят 
ма Между общинската ко

Неотдавна в Босилегр
ад сс проведе редовно го 
дишмо заседание на 06- 

конфоренция
настрани.

щинската 
на Съюза на командири
те от запаса. На заосда- 

дслегатитс обсъ-цисто,
диха и приеха отчета за 

дейност
Имайки предвид поло- 

жението, ^Комитетът за 
всенародна отбрана и об
ществена самозащита 
общинско равнище п.рие 
(преди провеждане на об
щото събрание) заключе- 

бяха съобще- 
Тези

едногодишната 
и акциошната ирофама 
за работа на командири
те през настоящата годи

на

на.
13 отчета, който изнесе 

председателят на Конфе
ренцията, Владимир Мла 
лаков,
ята сс изтъкна, че комай 

са дирите от запаса в Боби 
лепрадока община, ка- 

важен фактор в про
веждане концепцията по 
всенародна отбрана и 
обществената сам-озаици- 
та са разгърнали воеспра

ния, които 
ни па събранието.

произтичат 
от факта, че в залежали 
стоки, недовършено, про
изводство и суровини

140 милиона

заключения а и в разисквани

таени
вой това на заседанието 
бе предложено 23-ма ду
ши—командири да бъдат 
издигнати в по-гарем чин.

ангажирани
точе „Циле" дъл-дииара, 

жи 2.30 милиона, а нему 
му дължат само 30 мили 
она динара и при м. я.това 

на гоубвипроизводството
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пппизвддствь.стопанство
„МЕТАЛАЦ" П ДИМИТРОВКОМУНИСТИТЕ В 

ГРАДБОСИЛЕГРАД: ИНТЕГРАЦИЯТА НА СТОПАНСТВОТО СЕ (НЕ) 
ПРОВЕЖДА НА ПРАКТИКА Безсилни да се справят 

с проблемитеБъдещето е в сдружаването
- ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПО-ДИНАМИЧНО СТО- бъдещето ни с а сдружа 
ПАНСКО РАЗВИТИЕ И НАТРУПАЛИТЕ СЕ ПРО- 

. БЛЕМИ В ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕ- 
- СКАТА СТАБИЛИЗАЦИЯ НАЛАГАТ ОБЕДИНЯВА

НЕТО ДА СТАНЕ НЕОТЛОЖНА ЗАДАЧА. БЕЗ ОГ
ЛЕД НА ТОВА ТРУДНО СЕ ПРЕКЪСВА СЪС СТАРА 
ТА^ПРАКТИКА И БАВНО СЕ ПРЕМАХВАТ ЛИЧНИ 
ТЕ ИНТЕРЕСИ

вашето. Мисля, чс обеден 
явамето е „Единство" има 
и една друга икомомиче 
ока логика: тази година, 
при услоиис цените да 
не се увеличават, за анто- 
гарАи услуги трябва да 

45 М'ИЛ’И'0- 
от които 20 

милиона на „Единство". 
Тона за нас не са малко

А това о 'НедостатъченВ ТО „ Метала ц" в Ди
митровград са заети само 
28 лица. Замислена овое-

брои.
В а-кциопната пролра- 

ПО на СК (най-мал 
града) са яабеля- 

въпроси: 
на работа, 
положение

ма ма 
ката в 
заши всички 
обезпечаваме

навременно като ядро 
бъдещето димитровград
ско дребно стопашетво,
„Металац" днес е
занаятчийска работилия- материално 
ца, мито истинска гароиз- йа заетите, трудози у

организация, тия, интеграция с ЛРУ,а 
_ организация.

шитозаплатим над 
на динара,

много но-уокорено' да сеИнтеграцията на сдру
жения труд и по-радио- развива.
налната му организира
ност, с което да се съз
дават условия и за по- 
ефикасни самоуправите- 
лни отношения, в настоя
щия момент са въпроси 
от особено, значение за

• ТЪРСЯТ „САМОСТОЯ
ТЕЛНОСТ”

Подетата 
за обединяването на бо- 

автотран-

нодствсиа
Най-острият проблем,_об- трудова
ремешяпащ „Металац" в Предлагани, са конкретни
настоящия момент, са.ва- мерки за премахване

Взети- 1НС'Д1И10ЦИплшIата (закьсне- 
и отсъствия). От ТО-'

орсдства. \
Какво занапред? — Оч 

анва се до 15 юли т.г. да 
сила Заши за ор 

областта

инициатива на
лутиите разлики.слезе всилеградоката 

спортна организация със 
СОСТ „Единство" от Вра
ня обаче все още не с ре
ализирана. На самоупра-

200 хи- ниягампзираше и
пътните съобщения и 

ако дотогава мс се обеди 
иим с някоя , тра-иопорт- 

тогава

те своевременно 
ляди долара днес трябва .ва обаче почти нищо не 
дп се върнат. А стойност- е рг/адизирано.

В' колектива има доста

нацелокупното ни по-ната- 
тъшно развитмие- Нало
жиха ги, както бе под
чертано и на Четвъртото вителните си органи ра- 
заседание на ЦК на СКС, ботниците в босилеград- 
натрупалите се проблеми ,-ския ..Автотранспорт о-т-

та на долара тогава е би
ла само 40 — 50 динара. млади хора, но дали по- 

От 28 работника — в радя материалните' усло
вия (среден лд. 45 хиля
ди диуапа). или пък

нивото на образо- 
заинтересованс-- 

СК е

на организация 
ще бъдем „принудени" 
на това. Считам обаче. редовете .на СЮК са -само 

б души (3 алминистратип 
ми, двама производствени рали 
работници и един мага- 
г-ио1нер)- Могат ли те съ
ществено да влияят вър
ху решаването на проб- чгеи материали и

по-в осъществяването на ико 
Комическата 
цггя и необходимостта от 1 
по-динамично стопанско I 
развитие. - 1

- Обединяването на сдру I 
жения труд и създаване
то на .икономически сй- 
лини организации обаче I 
не винаги върви е желан ' у 
темп. В Боаилеградска об Г 
щииа понастоящем на- й 
пример са актуални два 5- 
примера, които потвърж- |

стабилиза-
вание.
стта за прием в 
малка. Без оглед, че вси-

задъл-
лем.ите в трудовата орга- жения от ОК на СК ре- 
низация?

— Нашето влияние е 
минимално -— изтъкна На 
лица Рангелова, секретар - ви с проблемите в суо°- 
а-:а ПО на СК. — Валут- та тоурова организация, 
-ните разлики никак не Затова може би се нала- 
може сами да решим. За га ла й се окаже матери- 
разрешаване на останали ална и доуг вид помощ 
те проблеми правим опи-

довно' и дисциплинирано 
се обсъждат, тази ПО на 
СК няма сили да се спра

V; м<;.У

дават, т.е. оповергават то- Интеграцията е икономическа нужност- „ ва.
че до тогава въпроса с 
„Единство" да решим — 
казва Велинов-

И най-новите закоето- 
предписания налагат з-бе 
диняването яа пътния тр

(А. Т.)ти. но сме само шестима.давна се изясниха, че са 
■съгласни да се обединят, 
яо при условие да бъдат 
организирани като ООСТ, 
а Браненият автопревоз- 
вач търси „Автотран
спорт" да бъде трудова 
единица.

• ИЗЯСНИХА СЕ ЗА 
ОБЕДИНЯВАНЕ ЕАБУШНИЦА
. . През миналата седми- 

.* ца, трудещите се в ООСТ 
, .-Горска секция чрез ре

ферендум се изясниха за
Ще се създаде еанаятчийснн център?

анспорт да стане час по- 
скоро. С прилагането на 

Може ли „Автотравоп-о новата изчислителна си
стема на ггример ще ук
репва възпроизводстгаена- 
та способност на органи 
зациите, но имайки п.ред 

сдружения труд и за ф-о вид целокупното положе- 
рмиранедна трудови ор- ние и- икономическите 
ганизации в областта на 
пътните съобщения той съобщения, и у-велич-ена- 

ус- та амортизация в струк-

Тези дни Изпълнител-. се намери място и за 
ният съвет при Общин- кебапчии, мгеопродазачи 

. ската скупщина в Бабу- и продавачи на зелен- 
съве- чук. Както ни уведом/? 

председателят на Изпъл
нителния съвет Петар 
Спа-оич, 12 частни занаят
чии вече са дали съгла
сие да участвуват въз фи
нансирането на бъдещия 
„занаятчийски център" в 
Бабушница, чието изгра
ждане. трябва да започне 
в настоящата година.

присъединението ои към 
Горското стопанство във 
Враня. В това обединява
не организацията от Бо- 

- силеград, в която рабо
тят 150 души занапред 

. ще бъде трудова едини
ца, а Горското стопанст
во ще стане трудова ор
ганизация без основни 
организации и ще обеди
нява горските секции на 
територията на така на
речения субрешон Вра
ня — Босилеград,, Сурду.- 
лйца, Владичин хан, Пре- 
щево, Буя-иовац и Враня.
Да -напомним, преди то
ва за такова решение и 
Организираност се изяс
ниха- и заетите в Горско
то. стопанство- .
.. В новоформираното го- 
рбко стопанство на суб- 

. региона. сега ще работят 
около 650 работници.
Очаква, се със самоупра- 

. вителната си организира
ност да премахнат чув- гго-изсстр-сни 
ствуващата се досега ра-

рт" да стане ООСТ? Спо 
ред Обществения дого- ш-ница организира 

щание с 40 частни зана
ятчии з общината, на ко
ето се разисква за създа
ването «а „занаятчийски 
център" в града- В рам
ките на бъдещия пазар 
ое планира да се намери 
място и за во-приистала- 
тероки, шлосерски, фри
зьорски и д-р. занаятчий
ски работилници.

Под общия покрив ще

вор за организиране на 
основни организации на

възможности на пътните

«е изпълнява всички 
ловия да бъде ООСТ. Ус тур ата' на общия доход, 

■ловието за необходимия 
брой автобуси и товар- хода, да се изостри -неп- 

но латежош-особността, да 
се увеличават загубите.

В. Б.

очаква се да намалява до

ши коли изпълнява, 
някои каквито са: да

М. А.има техничеоки контрол 
на возилата и най-малко
п-ет души е ви-сше обра- ® СУРДУЛИШКА „МАЧКАТИЦА"
зогвание Обемисти развойни плановеВсред
190-те заети само трима 
са с. виеше образование!

не. В ,най-големия. трудов 
кол-екггив в -Сурдулица •— 
фабриката за машини и 

— Не може да -останем стоманолеярна, в който 
и трудова организация, работят 850 
както -сме организира- са запланували тази 
-ни сега, понеже услови дина да увеличат физи- 
ята от Обществения до- ческия обем на произвол 
говор за това са много егвото със 7 процента в 

каз-ва сравнение е миналата го- 
дирзктеюът на „Автотран дина. Това означава, че 

Зединеност й локалното спорт" "Йордан Велинов- 
развитие и тази стопан- 

’ ска дейност

ливки -от вгаооиокачестве 
на стомана. От това ко

па сто на руд-одобивната
промишленост, -относно 
около 30лзгчество е ■ запланувано 

65 на сто да бъдат 
работника, твени стоманени

на сто; от съвку 
п-ните дамаш-ни потребно 
ст-и от стоманени лагери.

Инак в '„Мачкатица" 
са запланували тази го
дина да започнат рабо
ти п-о отопляване и обез
прашаване

■качес
лагери

го- за сухо и мокро млене. 
Със дооегашногго лроиз
в-одство от приблизител
но 5000 тона стоманени 
лагери сурдулишка „Мач 
катица;' задоволява 90

във фабрт-гка 
та, както и да се модер
низират и разширят отде 
лни цехове на п-роизводс-

С. Микич

сурдулиш-геите леяри през 
1987 година ще произве
дат около 7000 тона от-

Без ' оглед е коя органи- 
зананред зацйя, продължава той,

на сто от потребностите 
на циментовата и оамо 25 твото.
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Комунист
Съюза на комунистите в Сърбия Брой 1557 година ХБУ

Белград, 20 февруари 1987
г

~\Бремето си „прави“ своетов действителността на югославското об 
щество не стават толерантно към критиката, която идва от бедни!". Говорейки обобщено, това е вярно. - 

там‘ Обаче нима югославското общество не
и няма видими зна ще бъде по-богато, ако не са богати толко- 

ци, че същото се намира в сериозна криза, лза неговите граждани. Този „сой" хора 
В така наречения обикновен живот от вре (среден слой) е главният „производител" 
ме на време има и лоши работи, обаче те идеологията на 
са странични и не му дават тон, така че
може да се каже, че изкривявания и пато лигич ©оките работи 
лбгичеоки обществени

промени, каквито 
този път искат воички: работничес- 

к 1та класа, народът и младежта и, разбш 
р I се, всички обществено-политически ор 
г шизации, преди 
н гегите. Във

В обществото почти

всичко Съюзът на кому 
въздуха, както се казва, 

чувствува, че съществуващото 
нр е добро и че, продължи

темп на колебание, може да стане 
о!де по-лошо. Същевременно може да се 
ч'ят предупреждения, че Югославия, с ог 
л д на досегашното си развитие и автори- 
т! т в 0Р*2Га и с оглед на овейте материални, 
к лтурни и човешки потенциали, не е зае 
л; жила такава дълбока криза, в която се 
н шира днес.

гражданската десница- 
И по отношение на държавните и по-се

състояние 
ли се със сега- човекът—индивидуали 

явления у нас й ст (той-им,а повече названия — „кариери- 
няма повече, отколкото ги има другаде. ст" „опортюнист", „ксмнформист“...) навли- 

Но, ние сме социалистическо общест- за в критичния момент. Той повече не ра- 
во което иска да се различава ст другите боти за общото благоденствие; той 
не по зачестилоетта и броя на

п ния

сега,
опиянен от очарованията на иерархистич- 

„своите работи" (не се
нима това изобщо трябва да излита, отбягва отрицателните явления да 

се каже по прогреса, който се мери с назовава с правите им имена, вслушва се , 
щастието на човека. Защото, хората не жи-

явленията
които са в категорията нл социалната пато на ^напред гледа 
лопия, но

в ехото на своите думи..-), па едва тогава 
веят само в историята и само за истерия- си спомня за публичната, обществената ра 
та, но във всекидневието. Познатата мисъл бота, която му е доверена. Днешната мора 
на Кардел гласи: „Щастието на човека не лна криза е израз и на такова състояние в 
може да донесе нито държавата, нито.сис сферата на обществените работи, 
темата, нито политическата партия- Щас-

Все пак, което в известен смисъл е па 
р докс на нашето време, югославяните от 
н усително добре живеят, макар че „зае- 
м 1т" бис око място в клюкарството и кри- 
т: пката на обществото, държавата и парти 
я -а. Но, инфлацията расте, без изгледи да 
й се препречи пътят (поне така „прогнози 
р 1т" югославските еминентки икономисти). 
Г рекъсванията . на работа зачестиха и те 
— - макар че обществото е твърде конфлик 
г. го— тревожат, така пс-не изглежда, само 
м алцина хора, защето ако се съди по вси

И самата работническа класа прибяг 
тието си човек може да създаде само са- ва към методите на борба, които сочат, че 
мият той". Но, той подчертаваше, че човек политическите, 
не може да осъществи щастие като ияди- жал* сметка за съществените събития в ст- 
злд, но само в равноправни отношения с раната. Тя сега сама на себе си пише по
останалите хора. литически писма, търсейки от своите съдру

В югославското общество днес пак цъ гари и съборци да пресекат с явленията, 
фти една своеобразна философия на инди 
Бидуализъм, навсякъде и на всяко място-,

върхове недостатъчно дър-

които политиката не е успяла да пресече. 
Само промените, за които плебисцитно се 

н удоволствие с по-големи размери- В тра еДнакв° както в политиката, така и в оста изясняват, могат да раздвижат обществото 
д щионно политизираните унизерситетски наялте сегменти на обществото. от нулевата точка, на която се намира ве-
ц :нтрове не се чува гласът на студентите гози не на малко точки екстремен че няколко години- Понеже, както с осно
-■ като че ли тежките проблеми на общес инйи'виДУаялзъм се издига все до национа вани е предупреждава един наш изтъкнат

лно ниво.: „Работейки за овс-ята нация, ра социолог. ,,...в социалната тектоника нико-
бс-тя за себе си, „работейки за общот га (не) се знае какво се случва под повърх
благоденствие, работя за себе си! В нас- ността. За това единствено може да се пре
тоящия момент просто чуваме вапиющият дугажда. Единствено се знае,, че тези про
пих на онези, конто имат много (но и това цеси са бързи, резки и неочаквани"- 

т<\ шестдесети и първите седемдесети годи- им е малко): „И обществото не може да 
и самото общество стана по- бълс богато, ако неговите граждани сД

ч со, счита се, че не могат да прерастнат в

ото и най-малко не ги интересуват. Мла-тз
д жкият и студентският печат правят „га- 
ф ове", но това не са „нарушения", с кси- 
тс« обществото се срещаше през последни-

Мирко х\рсичн^поправо,

ИНИЦИАТИВА ЗА ПРОМЕНИ В КОНСТИТУЦИЯТА ИЛ СФРЮ Ледът тръгнаСЛЕД НЯКОЛКОГОДИШНО ИЗУЧАВАНЕ НА ПОЛИТИ
ЧЕСКАТА НИ СИСТЕМА, ИНТЕНЗИВНИТЕ РАЗИСКВАНИЯ И 
ПРИДРУЖАВАЩИЯ ГИ „ФОЛКЛОР', КОЙТО НЯМА НИЩО 
ОБЩО СЪС СИЛАТА НА АРГУМЕНТИТЕ И СИ СЛУЖИ С АР
ГУМЕНТИ НА СИЛАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И С ПОДМЯТАНЕ 
НА КУКУВИЧИ ЯЙЦА ОТ ДРУГИ ИДЕЙНИ КОНЦЕПЦИИ — 
ЛЕДЪТ ТРЪГНА.
НА СФРЮ ПРИЕ „ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СФРЮ ЗА ПРОМЕНИ В 
СЕГА ПРЕДСТОИ СЪЩОТО ДА НАПРАВЯТ И СКУПЩИПИТЕ 
НА РЕПУБЛИКИТЕ И ПОКРАЙНИНИТЕ СЛЕД ТОВА В СКУП 
ШИНАТА НА СФРЮ ЩЕ ЗАПОЧНЕ КОНКРЕТНО ФОРМУЛИ
РАНЕ НА НОВИТЕ КОНСТИТУЦИОННИ ЧЛЕНОВЕ И РЕ
ШЕНИЯ

демократическо съдържание 
системата ми; и най-остнс — 
рационализациите 
трябва да >се обезпечи качество- рационализира системата на сдру 
но и навременно приемаше «а жопия труд. С тези промени тря- 
общсствсни и самоупрамитслни бва да се създадат условия за 
решения и ефикасно осъществя- рсафирмация на съзнателния и 
нане ца законните и самоуцрани- отговорен труд и за силно на- 
тслигите нрава м длъжности на сърчаване на производителните и

всички творчески сили на обще
ството.

на сърчсмо сдружаване на труд и 
с с.редотва на общественото възпро 

в системата изпюдетшо и да се доизгради! н

СЪЮЗНИЯТ СЪВЕТ НА СКУПЩИНАТА

КОНСТИТУЦИЯТА НА СФРЮ".

об щс стос» г итс суб екти.
В областта на обществспо- 

1ГКЮИ1омическ и те отношения „Прс 
дложемисто” набляга за проме
ни, е помощта на .които ще се 
стабилизират 
решения за обществената собст
веност и създадат по-благоприят
ни условия за самоулравптед!ю 
организиране, като игри това се 
намерят решения, конто щс да
ват възможност за бързо и ре
зултатно приспособяване към тгаи 
еквай,ията па съвременното тех- 
цичоежо-техположцр 
Отби това трябва да бъде на-

ПО-ДОБРИ РЕШЕНИЯ
гагите на Съюзния съвет бяха 
запознати от Хамдия Поздсрац, 
се подчертава,, че концепцията 
на бъдещите промени се основа
ва на три главни компонента. 
Именно, .предстоящите нромони 
трябва да допринесат за ускоря
ване на целокупното пи матери
ално разщггие с опора върху соб 
отвените пи потенциали; слсд то
ва да подействувлт за по-пълно 
осъществяваме на класовото и

„Предложението на Предсе
дателството на СФРЮ" опреде
ля Целите, съдържанието, обема 
и насоките на промените. Основ
на опора на документа са пред
ложенията от „Критичния 
лиз . .." водените по 
лични разисквания и определе
нията на Тринадесетия компрес 
на СЮК. В обоснояанието на 
„Предложението на Председател 
огвото на СФРЮ", с което делс-

Когато става дума за основи- . 
те на политическата система, ос 
търсят по-добри коиотитуциомни 
решения ,с цел да крепне пози
цията на сдружения труд в ця
лостта на системата, да се раци- 
оиализира решаването, деловото 
и самоугиравително организиране 
в сдружения труд, да демократи
зират приемането ца обществени

(Нп 2-ра стр.)

конституционните

ана- 
«епо пуб-

развитпе.



2 Комунист
Поздорац пренесе предугареж 

П р едеадателстоото «а 
райета «а 

регу-Ледът тръгна домието нр.
СФРЮ, че към Цялата
каис1’Лтуц^оиш'Правовото
лираяс яа отношенията тр.ябва 
да ос пристъпи с ясно съзнание 
за причините и за границите на 
такрв подход.. Понеже той немо- 

Ъъде изключително ля
на текущата политика, 

нейните пробле-

(От 1-ва стр.)

решения на всички равнища на 
оешаваие и оообепо да ,се подоб
ри подготовката и провеждането 
на обществените, решения, да ое 
усъзършенствуват делегатската и 
избирателна система.

Що се касае до отношенията 
във Федерацията; „Предложение 
то" сс застъпва за изменение на 
повече конституционни разпоре-

же да
струмент 
без оглед колко

големи и тежки.
Освен това, е оглед на пери- 

който сс пристъпва

ми са
къмдби, конто определят правата и 

компетенциите, на Федерацията.
При това акцентът е сложен не 
върху отношенията на държави
те, а върху създаването на кон
ституционни основи за последо
вателна трансформация на Фе
дерацията от държавна в самву- 
правителна демократическа е 
щносг на трудови хора и граж
дани, на равноправни народи и 
народности.
съдържи и иок да бъдат допъл
нени разпоредбите за ооновнте 
на единния югославски пазар и
да бъдат въведени'единни осно- . п жеянет0.. СЪЩСствуват XIII конгрес на СЮК, чене тря-
ви на данъчната политика, както щен1Ш> които осуетяват после- бва да ое .менят основните иача-
и еДинна стратегия на технолога дОватедн0т0 осъществяване на ла и която и да било стойност разлики.
ческото ви развитие, освен тов констетуцИОШяото положение на промените трябва да се направят. при тоза може Да се направи — 
„Предложението налага да - ср Сърбйя и социалистическите ка нашата революция, но че каза ТОц — е да се осуети тях- 
дат извършени про^тши в същч, автономни покрайнини, Предсе- в нормативната част. «а Колети- ната политизация. Затова трябва 
ствуващите разпоредог с к дателството на СФРЮ счита, че туц.ията, с крайната цел да се ' „ течение на цялата пояататъш- 
кага/пТиттягане на ""съюзните за- тези решения трябва да бъдат даде възможност за по-ускррено на работа да се търси минимум 

к-акт и кигп-кя -огпоообе- премахнати със съответни про.ме оазвитие на ■ производителните политически разум трябва да се 
НЯ опгзлите на Федеоаци- ни в Конституцията на СФРЮ- спли и социалистическите самоу- язбегаат прекадените емоции и 

а р Това становище на Председа лразителни продукцианни отно- прекалени думи. Да се премахне
Я Дължимото внимание е полу- ^лството на СФРЮ, се казва в тения, по-пълно осъществяване атмосферата на взаимни прере- 
чила и необходимостта от про-. ^основанието, „никому не може ка позициите на сдружения труд, 
мени в Конституцията на СФРЮ, и не смее да послужи като по- зачитане на икономическите за- 
целта на които е укрепване ро- и оправдание за каквито и кономсрности и функциониране
лята" на сдружения труд и пови- «а било злоупотреби с разисква- «а единния югославски пазар, -на- дълбоки конфликти. Над 
шаване влиянието на субектиз- Нмята и°‘ предстоящите комета- малязане на «орматавизма в об- 
вите социалистически сили вър- туционни промени, за успеха на щеешените отношения, да се по- 
ху решаването и работата на които тРябва Да се. грижим всич- стигне нерационално, и по-ефи-
Окушцината на. СФРЮ за да Ки ~ «яла Югославия". касно функциониране на всички
укрепне позицията на сдружения Председателството на СФРЮ институти на политическата сис- 
труд в цялата скугацинска систе- не е внесло 6 „Предложението'; 
ма. Със същата цел се предлагат °кези въпроси, за които е оце- 
промени и ,в “правосъд,ната систе- нено' че н? са Достатъчно изуче
на, законността и правната си- ***- и предлага да бъдат подло- 
стема ” жени на по-нататъшно научно-

политическото изучаване. Става 
дума например за конституцион-

■ода, в
конституционните променили про 
блемита с конто като общсст- 

стълюиосявпмс, под което 03■во и
подразбира и действувансто 
антисамоуправителии и 
циалиютачеоки очли, Председател 

СФРЮ счита, че е от

на
антисо-

ството на 
изключително значение в цялата 

обезпечи единен 
прогресивни об 

към промените

0 0-

страиа да се 
подход на всички„Предложението" щоствони сили

Конституцията- Иоздерац об- 
необходимсст се

на
я-опи, че тази 
изтъква, поради обстоятелството, 
че по определени въпроси и за
напред съществуват определени

коетс„Най-малкото.

кания, безплодна поляризация 
в стила „или-или", която нани
къде не води, но само към по

веи чко
е необходимо на дело да потвър
дим, че знаем какао търсим с 
конституционните промени — да 
засилим стратегията на нашето
социалистическо самоуправител- 

.воде- но развитие" — каза Поздерац.тема и осъществяване на 
щата роля на работничеоката 
класа".' Д. Кабадаич

КОМЕНТАР
(раз)говор

В „Предложението" са вклю
чени и няколко инициативи, въз-

ко-правовия начин за насърчава
не развитието на изостаналите со-. 
циа.глстически републики и авто-

никнали в консултациите по вре
ме на изработката на проекта 
му" Това са въпроси във връзка
със землищния максимум, изби- номни покрайнини детогаиране-
рателната система, евентуалното то ла средства на обществено-по-
въвеждане на съвет на сцруже- •литич&омите общности в народ- Тази година започна и ще да сс протовори за нашия поли-
НИЯ труд -в Скупщината на вите баяки. -ролята на -предозда- протече в знак на 200-годишни- тмчески - говор, за това дали и
СФРЮ, начина на решаване в телствата на социалистическите ната на Вук Стефаношич Кара- колко този говор е Буков, т.е-
Скупщината на СФРЮ, Тези въ- републики и автономни покрай- .джин, велик езиков реформатор, народен,

нинил времетраенето на мандата Не отдаваме само ние призна- Вук винаги подчертавал че 
и други, . ние на Вук. Тези дни в Гетинген нашият народ е умен; че говори

в ГФР ое състоя научна среща, с по-хубав език от „учените гра-
п-о-оветена на делото на Вук, а ждани" и „че творчески е

опоообеи от тях въз всяко 
щение”. Сръбските учени и 
жсаиицй — считал Вук — 
един единствен и

Вук и поука
■ проси са предоставени на изуча- . 

в,ане в Комисията за конституци- 
онни въпроси на. Скупщината на 
СФРЮ, за да ое избегне евен
туалното’преюдициране. ‘ Докол
ното се одери, чЬа? инициативите 
са достатъчно качествени, ще бъ- т0', че решенията, за които Пред- нини.

1оедателетв10то .на СФРЮ се застъ-

ОСНОВНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
„С основание може да ,се ка- ЮНЕСКО тази годипшина наре

же, се посочва в образложение- д-и в световно
по-

отню-
кни-

;имат
важните годиш-

Вук пи остави много овои и 
по всички тези въпроюи,' ще народни поръки и поуки, които 

последователно не ое забравят- Тази година е 
ПОКРАЙНИ- осъществяване на основните оп- удобен момент да ои споменим 

ределения на Конституцията на за тя,х и да ги запомним. Една 
;СФРЮ в задълбочаването на' ся

дат предложени конституционни 
амандмани.

свещен дълг 
„да кажат и покажат как хората 
мислят и чувствуват и как свои
те мисли и чувства да съобща
ват". Дали нашият

от тях, която има по-трайно. зна- вор, а специално нашият полита
ств^ат ли в нормативната част наша-га -общност ж ч/тГоТразя3 Т прочутата ^атГ гаво- ^
:на Конституцията на СФРЮ раз ват заключенията на Критичния рищ. . Вук препоръчвал и тър щшмеГв МН°Г°
-п-оредби, с които кенституцион- анализ и инициативите и стреме ‘ сил да -се мисли и говори така момто ежедневие,
«отр положение на СР Сърбия и жите на трудовите хора, изнесе- както праши народът. Годилата зжлючениет^ На
социалистическите автономни по- ни в публичните разисквания, на Караджич е момент е объоаал™ гаъЯ « сме
краииини не се урежда напълно Определяйки обема, посоката, съ пълна сериозност и отговорност ме „ о^ашТме Оотавих-
® ДУха «а основните принципи държанието и целите на предсто да се проговори не само за Ву оставяме думите, чието зна
на Конституцията на СФРЮ. До- ящите конституционни промени, .ковала реформа на езика но и ло познат Я Кар°Л вина™ 6и" 
колкото се стигне до съвместна Предложението на Председател- за това дали и колко тази п-е В " ®НаТ0' ясно и единствено. 

. оценка, че в конституционните ството на СФРЮ изразява оснош- форад е стапнала до дненГи там ГР°3вН еЗИК' КОЙТ0
- Р^поредби, включително и тези ните интенции- на р_ешенията на дни до всеки от нас По точно- съл сеСпвТ“' бистРата

• ь скрива зад мътния

пва
допринесат за

СР СЪРБИЯ И 
НИТЕ

Ето един такъв въпрос: съще- моуправителния
днешен го-

ми- 
израз,



Комунист 3
Реагирания ш

Македонци, сърби и черногорци
(По повод „Книгата за Милутин" от Данко Попович) лото на 1939 година в село Не- ли оина в НОБ), който казал 

горди за членове на КЖП са при овоето случайно дохаждане 
и приети другарите-Ванчо Бома- на излет през 1939 година. По- 

лиав, Милован 'Виелица, Воислав канен и той нещо да каже 
Болянорзич и Милан Милянич . . . присъствуващите младежи казал: 
През тези години в този край „Деца знаете ли защо сме ние 
политически действуваше и Кър- тук населени- Не сме населени 
ста Милянич,

движение на НЖГГ' * " ”С "Р^мамето на тази

В „Политика" от 18 декември 
1986 година прочетох; че „Кни
гата за Милутин" на Данко По
пович вече е отпечатана в 20 
дания. Наистина

п-о-рано че е тяхна? Ако 
ели,-защо я не превзимаха 
освобождаваха, как 

из- помниха чия е?"
„ . се УчУД!Вах. по- Много бройните документи

печатаГ в наТщп 6 И3“и с на хиГди ж™
то™ ХИЛЯ-ДИ ЕК' 80ФИ са «Р«*еяи в национално- ляри. Този факт действува освободителното 

загрижаващо. Наблюдавайки кни македонския ~ 
гата на Данко Попович

са зна-

насега си при-

кому- затова да пазим земята от Гър
ция, но от вас македонците. Но, 

група членове започна и проце- ние сме с вас и заедно ще се

учител

народ; неговатаис- _
тория е светла, без петна, па и СЪт на °РганизиРа1Н0 сближаване борим". Тези приятни думи на

между македонците и кехлготашепи чичо Обрен приветешуваха осам- 
сърби и черногорци, които живе
еха в някои гевгеотийоки 
Местният комитет е

от ас-
пект на инкриминациите, които д. Попович не може да
род Г55вековната м^борбГза съ- тивдГмерзост националшовинис- 
ществуване и свобода, считам че Желанието ми'е този път да
ря И™ л^Гпг,Ма°ОВе'Н ‘плаомент създз се опря само върху онази част,

’ ^ ва и ™ъРДе вредна пре в която чичо Милутин отговаря
Ппт^ Сред читателите- Между на съпругата си Живата на ней- друното писателят

я затъм-
десетината присъствуващи мла- 

оела. дежи — македонци, сърби л чер- 
установил ногорци.

тясно сътрудничество и сближа
ване на македонците със сърб- Войислав' Вистич, оин на сър- 
оките и черногорските кологаис- бин, служещ в Гевгелия, гово- 

преждевреме- ните непрекъснати въпроси Н-о ™ и ое заагъп,ваше този курс. рейки за съвместните излети, ор- 
нно има добре обмислено наме- ла приведем както там с- казва- 0146 пшече Да ое засили и раз- тонизирани от страна на . МК, 
рение — да разрушава братство- „Живата ние сърбите ”не сме 'ТрИ'" ”Вър*у единствената пла казва, че това са „манифестации 
то и доверието между сръбския толкова голям народ но сега ни тформа на ЮКП, според която За сближаване на онази чаегма- 
и македонския народ, единство- сбиват Този народ — показвам съл}М'е1СТната борба на всички кеденци, сърби и черногорци, 
то което се потвърди преди, по и на бегълците — е изгонен от югославсма народи срещу общия населени в този край, които не 
време и след Народаоосвобода- Хърватско и Босна от Коооозо ЕРаг • • ■ е неделима, в редовете са били обременени с нациоиа- 
телната борба и революцията на 0т Македония (под.' Р. Б.) сбили на паР™'ината организация в Гев лизъм и шовинизъм". „МК и пар 
югославските народи и народ- ги сега в Щумадия и се струва гали^°ки кРа,я се активираха ка- ■шината организация. .. сложиха 
пости- че ние аме „яко* многолюден КТ° н-авдаита т*а и рър5^ ^новите на братството и един-

народ — всичко бих сторил ня- те и черногорците. Това оближа- ството, което в Гевгелия и окол- 
как ой да мога да не отговарям ва'Не пРеД1Ста'вля'ваше твърде си- ностга ще се манифестира 
на Живата. А тя толкова големи *Н импуЛс за по-нататъшното късно-.." Говорейки за първо-

развитие на К^КП и удар за майския излет, Ристич казва: 
нен а родния режим, който се опи „Обаче, най-гол ям резултат 
тваще на всяка цена да не поз- този излет беше 
воли това, като при това искаше съблюдаването на мястото 
да запази определената
това роля на колошгстите. Този в борбата срещу общия враг и 
курс бе удар и за българофилл- манифестирането на братство у 
те и за тяхната великобълтарака онази част македонци, сърби и 
пропаганда, които се опитваха
вината за сиромашния и нацио- щата съдба и борбата .срещу об- 
налното робство на македонци- щия враг".
те да овалят върху колонзизира- Вукадин Блечич, колонизиран 
ни!е сърби -и черногорци..." сърбин, казва: „Известно е че 
Поради тези причини хора от ре- ,Великосоъбската буржоазия 
жима не се колебаеха и в редо- сърби в Македония 
вете на младите колоиистй ■—

,в сърби и черногорци, да направят

Не искам да празя коментар 
върху дърдореното на Д. Попо- 
гич: „Тсгча че сте толкрза гина
ли и че със загиването се гор- 
дете е грешка. Каймакчалан не е 
сръбска земя. Сега не е онова, 
което някога бе по време на 
Силния Душан ..."

„Добре, блазе на вуйчо си, а 
защо ние целувахме земя? Защо

по-

очи ококорила, вглежда се в по
пове, вглежда онези хора и же
ни и деца, дсспира, запитва ме- 

Не запитвай — сепвам се аз 
— откъде да зная защо тези хо-

от
единството в

и ро-
преди лята на работниците и селяните

ра са изгонени от родните си 
огнища и защо са ги убивали 

тогава ние превзимахме тази зе- там! — всичко би дал да се от- 
мя от турците през дванадесета
та. Мисля си, племеник: имахме

черногорци, които овързваше съ-далеча от тези хора, в които* ое 
вгледала тя. Но, тя. моита Жи- 
вана. никак да се раздели с тях".

Известни са обстоятелствата 
изгонени 

из Македония през 1941 година, 
но веднага да кажа — македон-

ли ние някоя- друга работа от- 
колкото да загиваме по Македо
ния? Дали, блазе на вуйчо си, ПОд които сърбите са 
тези чмято е земята са знаели засе-

не само
поради тяхната по-добра егзи- 
стенция, но и поради. . . подчи
ня ване и национално угнетяване 
на македонския народ ..„И 
въпреки, че много сръбски пре
селници не искаха такова отно- 

през февруари шение към македонците, имахме ' 
1939 година в редовете на ЮКП полече прлвилепги • по сугноше- 

рикатура от говор стигнахме до- бира сс, тук це мисля иа гагези бе приет Мина Йоноюич, „МК иие на македо«ците и в очите
там, че'поръката не разбират и С/ЬР и' г ' а ЧпмТп полал-аше усилия на укрепването на властга съвсем почшак бяхме
онези към които е отправена, а великооръбскитс власти и които ,га 5|>атаг,в.ото съ.с сърбокия и с 
вероятно и онези ко.ито я от- от тези позиции и колеха и бс- чср№0,горския народ, 
правят. Слушайки говора на ня- ссха 1,0 Македония и угнетяваха раи „ Гсштслийсищ край, да ое 
кои, човек по-бързо разбере ка- македонския народ. Впрочем, тс ладе легална маехма форма. На 
кво премълчават и що е това ош-с през първите два-три дни Първи май 1939 година в нспо- 
,за което мълчат дока то гою- на войната се. сместиха избя- с родствена близост на кюлоигизи- 
рят" (Меша Селимович). Този и гаха гологлави, главно в 1 ьрция. ра,цото осло Гориичс бе оргаеи-

Тези сърби не бяха обичани и 'пират масов излет на младежта 
от бройните сръбски граждани, от Гевгелия, където участвуваха 
населени в Македония 'като ко- младежи — сърби и черногорци

от Горниче, а идващата година 
па такъв излет, организиран от

ският народ нямаше участие
това, това бе дело на българския аноща1 Коото често правеха с ма- 

думи, поради което на яоно по- фашистки окупатор с коготрма- кед,0Нците През това време по
ставен въпрос обикновено се по- кедонците нямаха нищо общо. стоятно се увеличаваше числото 
лучава полумътен отговор" — Напротив, отношенията на макс- )(а СЪрдитс на ЮКП в този край. 
писа Милснко Каран, в миналия донците към сърбите бяха твър- ■рака иаокоро, 
брой на „Комунист". В тази ка- лс приятелски и другарски. Раз-

а последният зад осакатените

тоетирами”. И след това: „Но, 
как ние сърбите се отнасяхме 
към тази несправедлива полити
ка? Голямо число преоелници се 
оприятели с македонците, посе
щаваха се взаимно по веоелби, 
семейни тържества и пр- Маке
донският човек, с векове угнетя
ван от турци, застрашен и от 
сцрби и о-т българи, у сръбските 
преселници виждаше приятеля, 
брата, другаря, човека. С това 
сближаване много по-лесно беше 
на партийната организация в Гев 
гелия да разшири своята дей
ност ...”

Тези няколко примера илюс
трират същинското положение в 
отношенията между македонци
те, сърбите и черногорците. Би
хме можали да цитираме и'дру
ги документ и спомени, ято те 
ис се различават в оценката, че 
братството и единството сс с ра
ждало, раснало и ковало в бор-

колонизи-

такъв говор с отчужден, изкуст
вен и несъответен на нашия на
род и на същността на социали-

Той лоииспи.

та. Оттам и пряката потреба, че на македонския яарод към с])1.б- ,?ия „ ,сед,0 Негорци, присъству- 
,, рамките на Буковата година с ския представим чрез няколко ваха младежи от Негорци, Гор- 
учас-гието на лингвисти," сонио- примери, които са износени ю ниче, Моина-и Гевгелия — ма- 
лози политйколози и други ум- доклади «а два симпозиума (1979 келоИцИ сърби и черногорци, 
ни и учени хора да сс ироголо- и 1982' година), посветени па уча на тези излети бяха изпъшнлва- 
ри за този такъв говор. В .аби- стието на Гевгслийокия край 

-лейката година ако се. опрем са- ЮБ- Убеден съм, че подобно е 
мо ,иа преразказване 
което Вук е направил, е този и 
такъв наш говор в сегашните ус

пи пропагандни политически про
грами. в които до изява идваше 

другите съдружието в борбата па трудо
вия народ пропит общия враг,

било положението и в 
краища на Македония.

В овоя доклад казах следно- без оглед, националната прмна- 
ние от Делото то: „Периодът от 1938

насам ое характеризира и ,по вли
янието на ЮКП в селата... Вс- таят думите на чичо Обран Ко- 

М. Бъркич че кт,м края гга 1938 и в пача- вачович (татко па трима загипга-

иа онова,

година длсжпост.ловия значи, че 
на Вук ве сме.извлекли май-съ- Тоаи път трябва да ос |ПОдчер-
ществетгата поука.

(Ип 4-тп стр.)



4 Комунист
на СофияДългите пръстиБАЛКАНСКИ МЕРИДИАНИ

-кг злйг да .
Л свят, ,в която всички

бъ>дат българи.

Официална София, по ,воич- жд<жие Иа Югославия и Анггафа мис -на Българоката кдауяииичс ^
ко личи. е решила да овали мас- щцсткото събра/шш на оовобож- ока партия а I ко съвременния
ката на ?аговормнк за добросъ- да1мето на Македония, на кои- на Македонската <р 1 жители ше
селски отношения и ми-ротв-орн- то формално беше прокламира- мунмстачсската иарлия ■ “ опитите за асимилация
тел на Балканите- Очевидно е, яо историческото право па ма- рия, което бс .взето след и ^ доиокото и турското национално
че в София е оценено, че вече кед0жжия народ на собствена не- ката окупиция 1 « ‘ малцинство ни под натиска
не са достатъчни за осъществя- завиоима държава, за която с през 194 1 година, а ’ най-коралите мерки на държав-
ването на желаните Цели по-дре- век01вс се бореше л окончателно публично периодът *« теро.р не дават желаните ро
бии и по-крупни фалшификати, се „збоуи в съвместната четири- Димитров и практиката I < ' _* ЗУлтати- Зарад това София запо- 
прекрояааяе и кражба на чуж- ГОдИ,шна борба е всички югоешав по зачиташе пралата «а .македо д „ервшми, а неврозата ще
да история чрез наука, публицм- оки на,роди и народности, под окото иацианалио малЧ'*™ '■ " ощс „сече с неминуемото
стика, филмови творби и са ре- ръководството на Комуниютичос- България са наречени „ 1 влияние към промени в полита-
шили да употребят нещо много ката партпя на Югославия и Хи- ри-озиа грешка . Досега тези - националния въпрос в

Статията в описание, то Хош факг прие цял овят. таи страници иа българската ио- кагакьм Затуй с оотова-
Мшшстерство Еямнопвено за България това не тория просто се зачеркваха и ^ можс да сС 'заключи, че

гп стоящата кампания има, преди-въпрос за Со- с™ящ уцотрсбясмата стойност
общественоот, 

трудно да сс пред-поло- 
българоките пропагандис-

11с>
на маке

та

по-силно.
на-подпнеана само е

на народната отбрана и Генерал са законни решеиия. Дали зарад 
щаба на българската армия, кое- Т01Ва_ защото своята решителна 
то само по себе си говори «е-

окъоваха.
Когато /става

борба за национална държава ма фия очевидно ,вечс -нищо -не мо- 
що, наистина не е обикновен кедояокият народ -води против жс да ии ца/иенаща. Стогодмшша- 
памфлет или серийно пропаган- българ/окпте фашистки -окупато- та суматоха и обрем-сигоност с 
дистко четиво каквито

за-за домашната
щото е 
ж/и, че

от. ти не виждат бсзплодиостта
усилия да събудят -света в 
неоторсн факт, какъвто с 

един народ 
Обаче офици-

бъл-гар- и една хартиена фикция, капотатари и техните немски патрони 
пропаганда с години серий се 0Ч1Гга, че зарад това не ушя беше Саистефаноки догово-р 

вси

на
ската
но фабрикува. Тя надминава 
чко д-ооега написано през по
следните четири десетилетия по 

п-редявява-

о.т Хитлер да получи -обещания 1878 година, в който беше пари- оиоию 
(™го »»<" “
вестните вели-кобългарсми сгано- фия. Ни големите жертви, които “да*™’ трябва да обяс- 
вища, се откроява -обвинението трябваше да плати, наи-много ‘ и отделно пред
за сметка на Коминтерн, съвет- самият български народ, които "з0ит^ ^.ьоеди/ как мисли да до

веде в съзвучие предяванего на 
териториални ревандикации 
рад поправка на някакви 
рически неправд-ини при съще-

че же-

В текста, който гъмжи от из-
с-ткритото и дръзко 
не на териториални претенции 
спрямо Югославия, 
законността на една суверенна 
държава, по заканителния тон и 
патетичните призвания зя връ
щане на историческите права на 
някаква си измислена „заветна 
българска земя”.

оспорване
три пъти в името на този болез- 

военни
екюто ръководство и ръководст
вото на Българската комуниста- н-ен блян по тлаана във 
чзска партия зарад мнимо пови- походи, не бяха достатъчна поу- 

юго-олав- ка .и на днешните комун/истичес-

за-
и сто

пяване на натиска на
окото партийно и държавно ръ- ки власти да наберат сили и да
ководство във връзка о разреша- се освободят от опасните заблу- временно прокл_. ’А г лае добросъседски отношения и

мир на Балканите, че спазва ду
ха от Хелзинки.

София недвусмислено яано ос валето на македонския яациола- ди и окончателно да разберат, че 
порва -решенията на Първото и лен въпрос- Да /напомним, касае Македония принадлежи /на маке 
Второто заседание на Антифаши- се за решението на Коминтерн донците.
сткото вече на народното освобо се анулира /нелегалното реше- Във връзка с това и обреме- Панче Зафирсвски

- г- За тези събития Алеко Кай-ев за тяхното взаимно сближаване.
Говорейки за терора иа бъл- 

изтъкзат:

низирани на колонистите да по-.
могнат — закрила от терора, ко- си опомня: „ . . . На коло/нистите 

бата срещу общия враг и за съв- ито започнаха да вършау разбе- оказвахме и парична помощ, съ- гарски/я окупатор, те 
местно свободно живеене още по снелите се отделни лица- Напра- бирана от членовете на СКОЮ, „...трябваше да се предприемат 
-време между двете световни вой- вена беше акция да се събере възпитателно - читателски групи със-твет.ни политически и други 
ни и върху единствената плат- реколтата от нивите и приюти и симиатизь-ори. По време на мерки ... да се защити цялото 
форма, на ЮКП, С 'окупирането добитъкът от колонистите ..." изпращането главната улица на сръбско население. Специално бе- 
на страната тези отношение не „Акцията на комунистите беше Ге-вгелия беше изпълнена .с на- ше предвидена защита на почте- 
отслабнаха, а укрепнаха, ако се толкова силна, че българите ня- род- Чуваха се лозунги за .соли- ните доселпици, па затова беше 

общият враг маха /смелост официално още по дарност на македонците със сър- организирано тяхното приютява- 
вече да изострят отношенията с бите и черногорците. Това беше не от македонските семейства."

(От 3-та стр.)

има предвид, че и 
беше по-силен-

И сам написах: „Българската колонистите за да не натрапят сериозен удар за окупационните
върху плещите си гнева на маке- власти, защото бяха на мнение. Целта на тази моя статия евласт твърде активно се нахвър

ли и върху сърбите и Черногор- донците, които бяха на страната • че македонците тце подкрепят югославските граждани от воич- 
цнге — колонисти, с цел да под- на колонистите и започнаха да становището-на българската оху- ки езикови райони да бъдат за- 
тикне омраза от страна на маке- ги .защищават." И след това: пациониа власт за насилно изсел познати с истинското положение 
донците ср|3щу тях и върху тях „Изпращането на колонистите /ва/не на колонистите от гевге- на отношенията между македо-н- 

сто/вари вината за- доско- от Гевгелия . . . представляваше л-ийския край ..." окия и сръбския народ във вре-
МК

да се
рашнето владствуване на сръбска своеобразна манифестация
та буржоазия в Македония. . . наложи на СКОЮ да организи- 
Това отношение достигна връхна ра масово изпращане и да 1

на манифестира взаимна любов със на македонците, сърбите и чер- — той с „Книгата за Милутин"
казват:

Кръсте Милянич и Мшшвое мето преди -и 
К-овачевич -в своя съвместен ре- на страната. Нямам намерение 

се ф-ерат за взаимните отношения да разубеждавам Да-нко П|Оиович

-след окупацията

гоч-ка с насипното изселване
сърби и черногорци от Македо- сърбския и черногорски народ, ног-орците 
ния. Тоза стана твърде риго.роз- Голямо число граждани, найнве- мът -и националната нетърпели- национализма и шовинизма- На-

вост между ма/кедонското- и- сръ- родът има, ово-я поговорка. ,,Хар 
бегео население същ-ествунаха

„А-нтаго/низ- - високо е размахал знамето на

но, особено в дните на събиране че младежи, ирисъствуваха на 
на лятната реколта о/ нивите . . жлт гарата (22 юни 1941). Т/вър- в тията всичко търпи.” Но, зада- 
„Заключенията на МК за защи- де ок-ромпи подаръци, храна и началния период на насел.ването, вам ои въпросът да ли и толко- 
та на колонистите бяха твърде ус друго предлагаха на пътниците, но набързо бяха надделяни. Те- ва какото искат Д. Попобич?

прегръ- лекият леивот -и социалната за- 
страшешст неминуемо повлияха

петно осъществявани: симп-ати- на раздяла мнозина се 
зерите и приятелите бяха орга- щаха и челу|ваха.” Ристо Баялски

главен и отговорен редактор на всички из- Д’Р Богдан ТрифунОвич, а заместник__пре
дания на в-к „Комунист” Влайко Кривока- дседател: д-р Драгита Павловия- 
пич, заместник главен и отговорен редак- Адрес на редакцията: Белград Площад 
тор Борислав Вучетич, главни и отговорни „Маркс и Енгелс” — ц телефони- цен
редактори на републиканските и покрай- трала 335-061 до 069 и Нови Белград Бу
нинските издания: Дубравко Цурач (Босна левард Ленина — 6, телефон: 627-793 У
и Херцеговина), Момир Бъркич (Сърбия), т/г _тг._
Реджеп Хайрулаху (Косово), Ристо Лазаров Дава ШРО „Комунист”.
Македония), Славко Герич (Словения), Ми- Печата се всеки четвъртък на сърбо- 

Директор на НИРО „Комунист": Вито рко Михалевич (Хърватско), Матия Ново- хъРватски, т.е. хърватско-сръбски (кирили- 1
мир Сударски, главен и отговорен редактор сел (Черна гора), Калман Петкович (Вой- Да и латиница), словенски македонски и ап •
на всички издания на „Комунист": Влайко водина). бански езици. а съкратени издания па бъл *
Кривокапич. Председател на издателския съвет на гарски, унгарски, словашки, румънски I

Урежда единна редакционна колегия: „Комунист". за изданието за СР Сърбия: сипски и италиански езици. ’ У *

Комунист
!С указ на Президента на Републиката 

от 22 декември 1964 год. „Комунист" е удо 
стоен с Орден народно освобождение, а с 
указ-от 30 декември 1974 год. с Орден бра
тство и единство със златен венец.
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ДИМИТРОВГРАД: ЗАСЕДАНИЕ на щаба по сел скостопански работи

Зарад добитъка 

оставил строителството
ИВАН АРСОВ, днес е 

един от по-напредн-ичави- 
те ’ селскостопански про
изводители в село Горна 
Лисина в Босилеграддка 
община. А до преди де
сетина години, и той ка- 
кто мнозина негови съсе
ляни, се катереше по НЕДОВОЛЕН ОТ 
'строежите навред из стра- „НАПРЕДЪК" 
ната.

КОРЕКЦИЯ НА ПЛАНА
Последното заседание на щаба за следене рабо

тите в селското стопанство, проведено на 9 февруари, 
цялостно бе посветено на разискването върху изпъл
нението на плана-на есенната сеитба и необходимите 
корекции в плана на пролетната сеитба.

Както е известно, по
ради неблагоприятните 
климатически

никак не трябва да бъдат 
- по-малки от тези в съще

ствуващия план-
Състоянието на засети

те площи на посевите,

отнолтсото тези в града
— казва И. Арсов, Има
ме си воичко: нова къща 
със съвременна мебел, 
електрически 
оки уреди, баня, телеви
зор, хладилник и др.

домакин-на плана за констатация- е, Чь то е 
сравнително добро. Ма- 
кър че са били засети в 

частния неблагоприятни условия, 
обилните снеговалежи и 
дебелата снежна покрив
ка създават добри усло
вия за по-нататъшно ра
звитите на засетите кул- 

. тури.

пролетната 
сеитба. Според постигяа- 
тия договор «езаеетите 
сто хектара на 
сектор ще бъдат заоети

условия 
през есента-продължител 
ната суша в Димитров
градска община—планът 
за есенната сеитба не бе
ше цялостно изпълнен. 
От заплануваните 900 
ктара с пшеница на час-

- ния сектор 
800, а на обществения от 
заплануваните 90 
са .62 хектара, 
предвид това по предло-

- жение на представители
те на „Кооперант" и „Ни 
шава", които също при- 
съствуваха на заседание
то, от името на съответ-

с пролетни култури. За- 
п л анув аните 130 хектар а 
за ечмик ще бъдат уве
личени на 160, а с озе-с 
от 300 .на 370 1 хектара.
Останалите 27 хектара на 
обществения сектор. 
бъдат също засети 
свое, ечмик и фураж. Ре- 
шено б общественият се
ктор да направи нова ко
рекция на плана за про- на специалистите не са 
летна .сеитба, която в направили грешка ако са 
най-скоро г-реме да бъде хвърлили малко повече 
доставена на общинска- семе, отколкото е необ- 
та служба за следене ра- уод-им-о -в нормални ус- 
ботите в селското сто- ловия. 
пзнетез. При т„ва пло
щите в коригирания план

— Не съм до-волен -от 
„Напредък" — споделя 
Ароов. Не ни оказва ни
какво 'съдействие в оел- 
окото стопанство. Дори 
и за онова, което произ
ведем не обезпечала на

— Оставих строителст
вото. Дотегна ми да от- 
съствувам от къщи, а пра 
®о да си каж;а, и оо-го- 
ляма е ометката от жи- 

спо-

хе-

Да напомним и това, 
ще . че някои селкжостолан- 

•с ски производители изпол 
зуваха хубавите дни през 
януари и .са засели пше
ница. Според мнението

са засети

вотновъдството 
деля Арсов. Макар че ве-засеги

Имайки време и сигурен плас
мент- А когато й прода- 

дълго
че съм на преклонна въз
раст, считам. че. още мо- дем добитъка 
га да ой занимав баву! с изплащането. 

Инак Иван, Арсов и ,съ-
ам със

селскостопанска дейност. 
Имам към хектара п-ругата му отглеждат 4

-■

ната селскостопанска слу 
жба към Общинската 
■скупщина, направена е 
необходимата корекция А. Т.

В МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В СЕЛО ЯРЕШНИК

Електрификацията на преден план
Вече няма дилема. Пр- председателя на Скуп

щината на местната об 
щност, п-рез настоящата 
родина отделно внимание 
ще пооБетят и на други 
активности в селото. Пре 
ди всичко запланували са 
уреждане на селските гро 
бища и свързване на ма 

. халите с махленски пъ
тища- Не ще изостане и 
активността им в по-ма-

друг да рапросто чакат 
бсти за тях.

А на всички е ясно, че
ез настоящата година и 
последните четири - села
в Босилеградска общи- участието на местното 
на: Ярешник. Назърица, население с доброволен 
Доганица и Дукат, тряб тРУд е обезателно за вси 
ва да бъдат еяектрифици чки. Това преди всичко 
рани. Акцията е в ход се отнася за жителите в 
а изходът, относно кога махалите Караджинци, Ге 
в кое ото.ще приключи лева и Лещарска. Тук ак 
зависи преди всичко от нията. почти е в начален 
готовността и организи- етап. За разлика от тях 
раността на местната об в Тричкова Махала акци 
щност. Там, където мест ята съвсем добре напред 
ната общност съвместно ва, стълбовете вече са 
с останалите организира побити. Добре напредва

и в Катранджийска маха
ла, където над 70 на сто 
дупките за стълбовете са

имот, повечето ливади, 
които съм посеял с из
куствени треви- Набавил 
съм косачка, с която се 
улеснявам не само при петнадесетина агнета.

— Вярно е, че работим 
казва той. от сутрин до мрак през 

По време на лятото на лятото, но пък през зи- 
Иван Арсов идват на мата' сн почиваме. А има 
помощ и синовете му — се и сметка. Заработваме 
единият от която работи кешкото една добра сре- 
в здравния дом ,в Босиле- д-на заплата, в някоя тру

дова организация, а до
ма сме сч — споделя'Ар 

А. Антнмов

крави, един юнец за раз
плод, един кон -и 20 овце.

всяка година 
продава по 3—4 телета и

П-очти

сенокоса, но и по време 
на жътва

татъшното развитие и ук- 
всенародна-репване на 

та отбрана и обществена, 
та самозащита, в област
та на селското стопанст
во, преди 
пълнение па плана по сс 
игба и пр.

сини социалистически
мобилизира местно

то население акцията ще 
напредва 
ратно, там където мест
ното население е неорга 
«изпрано, акцията ще сс 
протака и въттрос е дали 
до края на годината ще 
приключи.

всичко за из-л-А

град, а другият следва.
— Да не се хваля — 

н-о живеем сн по-добре, сов.

по-бързо и об готови.
По обективни причини 

акцията в махала Калад- 
жийска е в застой, поне
же няма годен за движе 
ние пъ-г и не сме е със
тояние да разкарамс стъ 
лбовете. Налага се този 
проблем -в местната общ- 
и.ост с помощта та общи, 
пата да разрешим през 
течение на годината- 

Мрежата с високо нап
режение, която -строи „Тр 
Г1цжеви1нар", засег;а срав
нително добре напредва. 
Д-улкитс са готови. Стъл
бовете изкараящ и иай- 
всрюятво през про-летта 
.времето след като позво 
ли ще продължат с рабо 
та — заяви Петков.

М. я.

„Мълчащи" телефони2Б
Двама жители «а Бучи 

дел успели да „хванат 
ред" за телефон, а още 
на утре ден, след като би 
ли инсталиращи телефон 
ните постове в домовете 
ми — се отоелцищ. Еди
ният за Зайчар, а други
ят — за Пирот, Сега въз 
никва и друг въпрос.: ос
вен че създава недоволст
во лрн разпределението 
на телефонните постове, 
има ли пощата сметка 
да държи във Бучи дел 
телефони, конто да „мъл 
чат"?

мо 5 „действуват”. Два 
„мълчат", защото са инс 
галираиц в нравти домо

Как напредва акцията 
в село Ярешник, тези дни 
разговаряхме с председа
теля на Скупштината на 
местната общност и пре 
доедател на комитета по 
електрификация в село
то, МИЛКО ПЕТКОВ?

— Въпреки че акцията 
раздвижихме преди го 
дина—две,, а интензивно 
започнахме през втората 
половина на изтеклата го 
дина, с досегашната 
бота не можем да бъдем 
доволни. Особено когато 
става дума за мрежата с 
низко напрежение, къдс- 
то и ние участвуваме. Им мор едно, и местната об- 
ам впечалиис, че някои

Вместо да ои говорят 
и ш» телефона, някои ву- 
г И'делци ще престанат да 

и казват и „добър ден". 
А за всичко 'са виновни 
телефоните. Тези дни, ка 
1спо ни уведоми Борис Ги 
гов, з а морга и-гк-пр е дое д а - 
тел на местната общност 
във Бучи Д'ОЛ, дългогоди
шен рбщесгпвсию-полити- 
чсоми деец в селото, с 
въвеждането па телефон
ни постове е -създадено 
голямо 'недоволство сред 

Следва да ос отбележи, вучиделци. Първоиачал 
че освен- акцията по олс- но, ерлото с получило 17 
ктрификация която е мо- телефона, от които на

първо вр-сме са инстали'- 
щност според думите иа рани 7. А от този 7 — га

ве.
И .тъкмо тук 'започва 

неприятната история -
По нечие настояване, 

оред получилите телефо 
ни ме сс намират пито 
председателят «а местна
та общност, иито замест
ник-председател (в слу
чая Ги гов) и нямо ц други 
жители иа Бучи дел, мно 
зина от които са внесли 
търсената за имстаиира-не 
на телефонен пост -сума.

А сега и дума—две за 
„ мъл чан (и то ’ ’ телефон и.

ра-

М. А.
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и основноИЗ ГОДИШНИТЕ ПРОГРАМИ НА ,СОИ ЗА ДЕТСКА ЗАЩИТА 
ОБРАЗОВАНИЕ В СУРДУЛИЦА

ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, 
КУЛТУРА, ДЕТСКА Ив ОБЩИНСКАТА СОИ

жетязй4. «осидш-мОбществото помага родителите СТОПАНСТВОТО НАДДАЛО 
29 059490 ДИНАРАобщ-моупраюитслната 

мост иа интересите за ос
новно образование дрвз 

'Гази

Продължава интензивното създаване на условия 
обществени грижи за децата от 1 до 15 общностОбщинската /самоу/правитсляа 

ага интересите за основно образование, култу
ра, физическа култура, детска и «голи/п 
шита в Боаилвпраи през изтеклата 1986 година, 
според утвърдения в началото на годината ра
змер .на облргаишята (които до края останаха съ
щи) е осъществила 29 054 490 динара повече от- 
колкюто й позволява Резолюцията за съвмест
но и общо гютреблсмис. От това в образованм- 

‘излинпук от 21 843 415 динара, 
— 6 009 511 и лъв физическата кул

за високи 
години настоящата година.

сурнца (20 деца). Сувой- 
ки>ца (13), Божица (20), 
Лдакинцс (23) и Бело по
ле (30).

През настоящата годи
на трябва да бъде изгот
вен проект за реконегрук 
цмя па Дстоката градина

В касата на Самоупра- 
вителната общност на ин
тересите за детока защи
та тази година трябва да 
се „влият" 532 960 000 ди 
«ара. Заплашваните сре 
дства ще бъдат изразход
вани предимно за цело
дневен и полудневен пре
стой на над 550 деца от 
1 до 7 години в детски
те ясла и градини и за 
детски добавки на около 
1600 сурдулишки семей
ства.

грижа ще се материали
зира ' чрез безплатно пре
возване па ученици до 

учебници иучилищата, 
прибор, топла закуска, зи 
муванс и летуване, без
платно квартирупаис в сто' е осъществим

в културата 
тура

г — 1 206 546 динара.
Секретарят на тази самоуправителна 

Добри Рангсло®, подчертава, че излишъка 
е,д/но решение иа Съвета на сдружения

Босилеград

м«й11
........... 1-Л

общщ
пост,
според
труд при Общинската скупщина в 
що бъде върнат па сторитрлната /организация 
„Изградня", „Автотранспорт" и „Услуга“. За 
такова определение Съветът, е имал 
гпс.плнисррмсто на ггоеочонитс сто!/а ге/си

родина и редица обек-

■I

В детоките ясла и гра
дина „Наша радост" в 
Сурдулица през 1987 го
дина ще бъде организи
ран целодневен престой 
за 65 деца от 1—3 годи
ни (4 възпитателни гру
пи) и за 160 деца отЗ—7 
години (6 възпитателни 
групи). За 226 деца ще пи. 
бъде организиран полу
дневен престой: 3 възпи- ' стандарт на децата от 7 
тателни групи (75 деца) : до 15 години (ученици рт
ще работят в Сурдулица, основното училище), на- правен опит с редовно и 
2 групи (45 деца) в Йела пед с осъвременяването специално основно обра- 
шница, а по една възпи- на образователнонвъзпи- зова/ние да бъдат обхза- 
тателна група ще работи тателния процес, ще бъ- нати воички деца в общи 
в районните центрове Ма- де основна задача на Са- ната, за да бъде „затис

нат’' главният източник 
на неграмотността, а про
светните дейци ще орга
низират курсове по огра
мотяване на неграмотни. 
Дължимото внимание ще 
получи и проблемът с ми

предвид,

Съвременни условия зл безгрижно ВДство
о ~<га-; мнзацют през изтеклата 

■гпвчи причини, с които те ще се (у подяат през
М. Я.в Сурдулица. С рекон- ученически общежития 

струкцията ще се създа- на деца с психо-физичее- 
дат услог-ия за- работа на ки затруднения в разви
еше 5 възпитателни гру- ъието и пр-

Тазгодишната акция 
Грижата за жизяе/ния по изкореняване па метра 

мотността ще се води в 
дзе посоки. Ще бъде на-

настоящата годила.

ДИМИТРОВГРАД

Няма нужда от тревога
Нито в училището в прави редовно за то-за, 

Желюша,- нито в Димит- ежегодно има по 2—3 
ро/вград има епидемия на случая. От явилите се 
жълтеница сред ученици- четири случая, един е

от септември миналата 
Това е категорично твъ година, а останалите са 

рдение на съответната и през февруари. В Здрав 
най-компетентна служба 
в Здравния дом в Димит 
ро/вград. С това напълно 
се оповергават чаршийс- же да бъде източник на 
ките приказки, които те жълген:лиа, кактр си миел 
зи дни се чуват и в Гра 
да и в Желюша, че в учи 
лицето в Желюша има 
епидемия на жълтеница.
През последните пет ме 
сеца имаше четири случаи 
което е даже под грани
цата на нормално явле 
те на хази болест. Ка 
кто изтъкват компетент- 

. ните, жълтеницата обик
новено се явява през но
ември, но може да има 
и изключение- Според 
свиденцията, която ое

те!

ния дс-м същеъремело из 
тъкват, че питейната во
да в никой случай не мо-

ЦЕНТЪРЪТ ЗА СОЦИАЛНА РАБОТА В БОСИЛЕ
ГРАД ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА

АКЦЕНТ ВЪРХУ ДВА ВЪПРОСА
ят хората.

За жълтеницата иЦентърът за. социална работа в Босилеград през 
■настоящата година отделно внимание ще обърне на 
два въпроса, от чието решаване зависи и целокуп
ното му действуване: изучаването на социалното по-

ВУА
чко друго свързано с нея 
е предвидено да се про
ведат
то в Желюша. 
то ри осведомиха в Осно

ниатюрните
(от 3 до 10 ученика). До 
май т.г. работна група 

ложение и изготвянето на социална карта на социал- ще изучи проблема и ще 
но угрозените и изучаването на' възможностите за 
изграждане.«а обект за нуждите на центъра.

паралелки

сказки в училище- 
Но, какрационализа-предложи 

цип. За тези и други це
ли и задачи СОИ за ос
новно о_бразование тряб
ва да събере 526,7 мили
она динара_к

вно-Т1о училище в Димит
ровград, Еънрос е в чия 
компетенция е това —- да 
ли на диспансера за дет 
ска медицина или епиде 
ммологичеоката служба 
при Здравния дом в Ди
митровград!

Дюкато решаването на втория въпрос не зависи 
от желанието на заетите в този център (капиталовло
женията в извънстопа/нските дейности са ограничени) 
решаването на първия е задача, която ое протйка 
още от формирането на тази служба. к- г.

РОДИТЕЛИТЕ И УЧЕНИКЪТ ПРЕЗ ЕТОРОТО ПОЛУГОДИЕ А. Т.

НЕОБХОДИМ Е ПО-ТЕСЕН КОНТАКТ ДНЕС В БОСИЛЕГРАД

ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА 
ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ

Ваканцията алед първото полуго- д/етелоки, като му се вдъхва любов 
дие (зимна ваканция) неотдавна зазър към училището, учителите, другарите, 
ши. Сега ученикът навлезе през вто- както и това, че трябва да се държи 
рия учебен период, който задължава прилично, а с резултатите да се цзтъ 
и родителите, и учениците да задОвол ква е. класа, 
ят изискванията на училището и де
тето да постигне по-добри резултати 
в края на учебната година.

Разбира сб възрастта 
определя и съответните

Днес в Бооилеград 
се проведе отчетно-избо 
рно събрание на Общин 
ската

кръст в Лесковац, а ще 
бъдат учредени

ще
и. съот

ветните комисии дейепву 
ващи в организацията.

На заседанието 
служили

Някои по-млади ученици от основ
ното училище, особено първолаците, 
по-трудно повторно ое 'Приспособя

ла ученика ват, .поне в началото, да ое 
влияния

организация 
Червения кръст- Новоиз 
браните делегати ще об 
съдят отчета за работата 
на тази хуманна органи 
зац-ия през изтеклите че 
тири и ще приемат 
ционна програма за рабо 
та през следващите 
Ри години,

На заседанието ще бъ 
де избрано Председател 
ство от 11 души, пцтедое- 
дател и секретар «а оога 
низацията. Също така ще 
бъдат избрани и делега
ти за Междуобщинската 
организация на Червения

■на
на за■отделят

на от къщи, за да отиват на училище, 
родителския дом през второто полуго Затова от време на време - родители- 
дие с цел да се подобрят резултатите те, бабата, дядого би трябвало 
на детето.- По-малкото дете -в основно 
то училище родителският дом

. членозе на о/р- 
щз бъдат 

наг:
ганизацията
връчени съответни 
ради и признания.

Съгласно изборната ак 
тавност, дооега г - 
Д°ха изборни събрания 
местните 
Червения 
те общности 
циите на

Да при
дружат детето до ’ училището и да го 

Ще върнат вкъщи, дюкато детето преди- 
трябва да насърчава и през този пери мно първолака нг стане самостоятел- 
од преди /всичкр към трудови навици но. При това добрата връзка между 
и задължения. Ще бъде необходимо 
в къщи да ое осъществи по-тесен кон-

ак-
се прове-чети в

организации на 
кптьст в местниродителския дом и училището 

Мйюго ще спомогне,' понеже детето ще 
такт с детето, когато се завърне - от- се убеди, че родителите, относно бли 
училище, и то със съвети, похвали, а 
и с необходимата помощ. Във връз
ка със

тук

и юрганиза- 
сдружения труд, 

на които са избрани ръ
ководства и

зюите му, се грижат за него.

сътрудничеството, детето тря 
бва да се стимулира търпеливо—:ро-

делегати за 
общинската организация-.(СЛЕДВА)

проф. Владимир Чолович

М. Я.
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СИНАН ХАСАНИ ПРИЕ ДЕЛЕГАЦИЯ НА ТИТОВИЯ ФОНД ЗАИМСТВУВАНА СТАТИЯ

ЗНАНИЕТО МНОГОКРАТНО ВРЪЩА ВЛОЖЕНИТЕ СРЕДСТВА Не грозете града!
те резултати и развитие на Фонда

подчерта, че през изтек-. 
лите 15 години Титовият 
фонд се развива и успе
шно работи върху яоьги 
обществени и идейни оп
ределения.

ЧИСТОТАТА Е ПОЛОВИН ЗДРАВЕ. Тазис досегашни- пого
'норка научихме (наизуст) още като първолаци. Ко- 
гато става дума з,а родния ни град Димитровград, 
ние понякога си спомняме за приведената поговорка. 
За съжаление — само понякога.

А когато си I 
(съвсем правилно) да 
митровградчани са „болни". Градът, улиците, стъл
бищата, проходите и входовете не са чисти, следова
телно (според поговорката) ние не сме „здрави". Кой
то 1не с „здрав", трябва да отиде на „лекар". За 
да помогнем на „лекарите", ще направим ранг-листа 
на „болните" .димитровградчани.

„Най-болни" в нашия град са учениците- И от 
Основното, и от Средното училище. След голямата 
им почивка улиците на праща наподобяват контеи- 
нери. Уличните платна са покрити е все- и вся — 
със смачкани кърчета хартия и носни кръгчета (от 
хартия), недоядзн/и кифлички, трохи и цели парчета 
от бюреци и сандвичи . . . Учениците наистина се -ну
ждаят от най-интензивно;„лекуване". '

Втори на ранг-листата на . „болните" са „корзли- 
ите" (името им „изведохме" от думата корзо). Мла
дите (и малко по-възрастните), които ползуват свобо-

От Титовия фонд 
Югославия доеега

на и работят в изостанали
те в стопанскоса от-

пуснати около 37 000 сти
пендии на млади работ
ници и на деца от работ
нически семейства. Над 
19 000 стипендианти 
Титовия фонд успешно

отноше
ние републики и САП 

Стипендират се 
и млади работници и дег , 
ца на наши работници, 
намиращи се на работа 
з чужбина, а 
Щем се върши лодготов- 

стипондиране на 
един брой учащи се от 
^обвързаните и

Титовият фонд оправ
да формирането и роля
та си по най-добър 51ачин 
и даде

опомни за поговорката, човек можеКосово. помисли, че мнозинството ди-

значтггелен при
нос в рамките на усили
ята на нашето социалис
тическо 
но общество за пълноце-

на
понастоя-са^ завършили школуване

то си. Въз вид на соли- самоуп равител-ка за
дарна помощ от Фонда 
са отпуснати - значителни 
средства за

нно развитие на целокуп
ните творчески .способно
сти на работническата 
класа и всички трудещи 
се — заяви Синап Хаеа-

други
страни и оозо'6'С'Дителнл 
движения.

стипендира- 
не на млади работници 
и депа от работнически 
семейства, които Председателят на Пред 

седателството .на СФРЮживеят ни.

МЛАДЕЖТА И ТЕЛЕРИ 
ЗИЯТА

Глас против 
безвкусието дн-ите си вечери за разходка по главната улица на 

града, оставят зад себе си картина, която може да 
се види само на градското ометлище на Козароща- 
Купове от люспи на семки от тикви, кикирики, къс
чета хартия и храчки 
декор на главната улица. По всичко личи храченето 
е най-любимото развлечение на „корзлиите".

Откъде у дим итровгр адч ани този лош навик? От • 
училището, или може би от къщи? Вероятно и от
там, и оттам. Въпрос е обаче дали те и 
хвърлят по пода недоядения бюрек или плюят по 
прозорците? Като „лекари", даваме на всички дими- 
тровгррдчани полезен (за здравето им) и безплатен 
съвет: не грозете повече (грозния ни) град. Хвърля
нето на отпадъци и храченето по улиците е отраже
ние на простаклъка, глупостта и некултурата. Но 
това вече са реоори на „лекари-специалисти".

Младежката организа
ция в Сърбия предлага 
на ТВ-Белград да прера
згледа концепцията на 
забавно - рскреативната 
си програма 

Това е едно от повече 
предложения на младеж
та в нашата Република, 
отнасящи се до Програ
мата на Радио телевизия 
Белград за 1987 година- 

Младите вдигнаха глас 
против безвкусието и ки
ча в емисиите на ТВ-Бел- 
град, особено в злбазно- 
рекреативната програма 
и по-специално в ..Неде
лен следобед" и „Нощ с 
Вас". На Програмния съ 
вет на РТВ-Бслград сс 
предлага да предприеме 
мерки срещу по имитиизи- 
зма в прриагандната про
грама. Младежта сс застъ 
пва з% повече предавания 
с теми от младежкия жи 
вот, творчество и добро
волен! труд.

това е сюношснглят вечерен

у дома

V. Ш . .
„Критичен информатор", 

месечник на ОК на ССМ в Димитровград

Уютно младежко кътче
Дим I ггровпр ад ската мла
деж, ако вече няма мла
дежки дом. то по.не .има 
едно кътче, където мно
го приятно ое чувстзува. 
Има -в него и музика, и 
танци и видеоигри и ви-

деомузика. И преди вси
чко — 
руване.

нрго има другав
ТАЗИ ГОДИНА В СР СЪРБИЯ БЕЗ ПОКРАЙ 
НИНИТЕ През зимната ва

канция Клубът рабо
теше всяка вечер и 
онова, което е особено 
за отбелязване е, че бе-

10 съюзни младежки трудови акции
• За първи път ще сс организира СМ IА

ше всяка вечер пълен. 
Имаше за всеки по ме
то- Организираха се и 
хумористични вечери. И 
пееше се, и танцуваше. 
Понякога дисков е черите 
получаваха съреановатсл- 
ски характер, просмука
ни с хумор. Важно е, че 
беше весело. Посетители
те му можаха да играят 
и шахмат и да рецити
рат своя поезия ако им 
лежеше поезията. Наис
тина в Клуба можеше да 
се намери за воекотго по 
нещо. Сяед зимната 
калция, Клубът остана да 
работи пет пъти седмич
но, като иди това броя 
на пооетитедите не чама 
ля-наше.

„Медведжа"
В СР Сг.рбия без покрайнините тази годи- 

ще бъдат организирани 10 съюзни младеж
ки трудови акции, в които щс участвуват над 

| 10 000 бригадира и бригадирки. Лредссдателст- 
Република.нската конференция иа Съю- 

младеж в нашата Реиу-

• ДНЕС В ДИМИТРОВГРАД
на Изборно събрание на ОК на ССМ

щс бъде избран мога п.ре 
дсодатсл иа Общинската 
конференция, членове на 
Председателството, пред 
седатели на комисиите и 
делегати в Междуобщ мл
еката гаонфорйнция на 
ССМ в Ниш. '

Годи плюто събрани с 
на ОК на ССМ в Димит
ровград ще бъде изпод 
зуваио и за връчване па 
похвали и признания на

вото на В Димитровград дпюс 
(петък) щс сс проведе го 
д и и м I о отчет ю лоб ари го
събрание на Общинска
та конференция па Съю 
за на социалистическата 
младеж. На заседанието 
ще бъде обсъдена дей
ността иа общинската мл 
адежка организация пр
ез изтеклия едногодишен 
период, изнесен доклад 
за предстоящите задачи 
и приет плащ за работа 
за пор йода 
1987 — февруари 
родина. Па заседанието

за на социалистическата 
блика предлага да бъдат съюзни следните

„Гердап", „Ибър\ „Копао- 
к ом бил ат Смсдерово", 

„Вла-

ак-
ции: „Белград", 
пик" „Металургичен 
„Ниш", „Пещер", „Подринье-Кояубара", 
сина" и „Медведжа". Последната трудова акция 
ще бъде организирана за първи път.

Трудовите акции „Кадиияча" и „Пирот не 
сигнал", понеже нс изпълняватполучиха „зелен

критерии. Доколкото до края на април 
поправителен изпит", .тези две акции 

съюзни, предссдателст-
I всички 
| издържат
| също могат да станат 
I вото на РК на ССМ в Сърбия реши тази годили 
I да нс бъдат съюзни трудовите акции „Неготин"
I и Враня" защото нс изпълняват предвидеми-

ва-

най-активиите младежи и 
февруари ддлюйки в общината.

1988 Зденка Тодоровтс керитерии- А. Т.
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*-{гилтишх>
„ ово „ЙОСИП БРОЗ ТИТО" в ДИМИТРОВ 
ГРАДЗА САМОДЕЙНОСТТА В ПИРОТОТ РЕГИОНАЛНОТО СЪВЕЩАНИЕ

Солидарно—до съвременно 

образованиеДоговор за по-плодотворно сътрудничество
самодейците от Сърбил, 
който изтъкна, че само- 

Нишки ре-

забележки.Самодейността в Ниш
ки регион не се ползува 
с особено реноме: през 
последното десетилетие 
намалява броят на само
дейните колективи. Не-, 
що повече: Нишки реги
он в Републиката по са
модейните изяви е ма ед
но от последните места. 
Защо е така. какво зана
пред трябва да се пред
приема. как да се рабо
ти и още редица лруги 
въпроси, свързани със са
модейността, бяха обект 
ма обсъждаме на регио
нално съвещание за само
дейността, състояло се ме 
отдавна в Пирот. На то
ва съвещание е присъс- 
твувал и председателят 
на Председателството на 
Съюза «а самодейците в 
Сърбия Милош Евтич. За 
съжаление не всички об
щини са се откликнали 
да вземат участие на 
съвещанието.

вени и доста 
Предложен е регионален организация тези оредст- 

може да обез 
Но, тъй като за

Съвременният образо- 
изискваотбор, дейността в

па гнои по качествените
показатели с па доста пи

ва сама не 
печи.

координационен 
съставен от делегати 
всички общини, който да 
направлява самодейност- око равнище и че нодои-

ч ат (сто на корените на са-

патслсн процес

............ шт» „
разователния процес с 

сдружени

ом
об • •

ама и
всичко компгатори 

нсоб- 
информати-

преди 
н Други помагала,

та през следващите две 
години със седалище в модейността, в

да било оредя, представ
лява в същността си, иод-

заинтсрссоватг 
ят труд, то чрез самоу- 
праиителл-юто сноразуме- 

бъдат обезпече- 
пеобходимитс средс 

тва. До 7 февруари, спо
разумението са подписа
ли, (което 
са дали средства), поло
вината от трудовите ор 

общности Об

която и
ходими за 
ката — предмет на дпеш 

още повече на бъ

Пирот.
В общи черти бяха 011- 

по-иататъшни-
дис щеосновните ко- 

културата. Той
тюто, а 
дещото образование. Ед- 
ва ли никое училище мо 

без. този

сичаие па 
реми на 
ес застъпи па изявилите 
се самодейци по-често да 
се дават съответни обще
ствени мризпаиия.

редслени 
те масони на развитие на 
самодейността: а това са,

ни

же да остане 
предмет, защотр от вся
ко училище ос търси да 
слели съвременния обра

освен масовост, и качест
во на изпълненията. Съ
що чака е договорено' дп 

установят по-тесни 
контакти между ОК на 
ССТН и самодейните ко-

дзначава, че

се Следва накрая да отбе
лежим'. че Диммтровград- 

лективи, за да няма уд- «а община има развити 
цоява-не на акциите, на- облици на самодейност-, 
пример „Срещи на д.ру- самодеен тсатьг „Христо 
гарството на работници- Ботев и култур.но-худо 
те от СР Сърбия" и „Сре- жествено дружество „Ге- 
щ;н на самодейците в СР орги Димитров с реди- 
Съпбия" Договорено е йа секции, а в ТО „1 и-

гър — Димитровград" и 
ТО конфекция „Свобода" 
също действуват самоде
йни работнически друже
ства, и че гояза му дава 
възможност- да сътрудни
чи с редица общини, от
носно дз . поддържа съ
трудничество с други са-, 
модейни колективи в ре
гиона.

.гамизации, 
щссгс ено-п олитически о.р 
ганизаций и самоуправи- 
телни общности на инте
ресите в общината и то 

като 
„Сзобо 

да" и други. В- средното 
образование очакват, до 
края на този месец към 
деветдесет на сто от орга 
иизациите да подпишат 
споразумението. По този

зомат-слсн процес.
Изхождайки от изиск

ванията на съвременното 
образование, и образова
телно-възпитателната ор 
ганизация „Йосип Броз— ■ тези най-големите, 
Тито" в Димитровград „Димитровград",

1 прави първите си крач
ки към задоволяване на 
тези изисквания- Имон-също така ча регионал

но' равнище да Се разви
ва по-плодотворно сътру
дничество между ■ само
дейните колективи чрез 
взаимни гостувания, по
сещения, представяния.

но, направена е програ
ма за въвеждане иа нов 

информати-предмег- 
ка, “която съдържа какво 
е необходимо да се на
бави и колко средства са 
нужни за това. Имайки

начин и димитровградско 
то оцепко училище ще 
се нареди мзжду онези 
училища, които напълно 
следят съвременните про 
пеш в образователното 
дело.

Делегатите, представи
тели на самодейни колек
тиви от Нишки регион, 
■на съвещанието приеха 
план и програма за ра
бота през 1987 година. 
Предложени са редица 
иновации, а бяха напра-

В разискванията уча
ствува и Милош Евтич, 
председател на Предсе
дателството на Съюза на

предвид днешните цени, 
необходими са над десет 
милиона динара. Образо

вателно възпитателната А- Т.Ст. Н-

/
В (ОСНОВНОТО И СРЕДНО УЧИЛИЩЕ В БОСИЛЕГРАД

Със съдържателна работа към по-добър успех
и съвремеяа тематика. Не 
може вече, във възпита
телно
процес да се прилагат ме 
тоди и съдържания от 
преди двадесет години. С 
други, думи казано и във 
възпитателно - образова
телната дейност трябва 
да хващам крак с вре
мето.

Добавъчното и допъл
нително обучение също 
така имат значение за 
подобряването на.успеха. 
Поради това договорих

ме се още веднага да се 
направи съответна прог
рама за работа и да се 
определят кои ученици 
и по кои предмети ще по
сещават този вид обуче-- 
нле. Но при условие да 
се провежда както тряб
ва, а не. както досега. Ще 
засилим и работата «а 
педагогическата служба, 
работата на младежката 
и пионерска общност, кла 
совите съвети, по-чести

Факт е, че успехът на учениците процент ученици със слаби бележки, 
в двете възпитателно-образователни В основното училище 24 на сто, а в 
ведомства в Босилеградска община образователния

средношколския център дори 64 на 
„Георги Дими- сто учениците на края на първотоосновното училище

трекв" и 'Средношколският образова- лугодие имаха слаби бележки. Факт е
на и това, че оовен обективни причини.

по

лей център „Иван Караиванов", 
края на първото полугодие не беше за това има 
на желателно равнище- Впрочем то- субективно естество, 
ва най-добре потвърждава големият

и редица причини от

• ВЛАДИМИР СТОИЧКОВ, директор на Основ
ното училище:

подаватели. ■ Времето на- 
лага, голям брой просве
тни' работници да менят 
схващанията си- В обу
чението да прилагат но
ви методи и съдържания, 

нова

— От началото на вто
рото полугодие вече про
ведохме два разговора с 
преподавателите, ■ на кой
то обстойно обсъдихме 
всички причини за сла
бия успех. Между друго
то наша констатация е, 
че възпитателно-образо-

що и изисква много по- 
голяма съдържателна и 

подготов
ка по всички предметни 
от страна на всички пре- да го обогатяват с

контакти с родителите и
програмирана пр.

в ГАНЧЕ ВАСИЛЕВ, директор на средношкол
ския център:

— Основно е да моти- родителите. Ще подоб
рим и по-голямо внима-вираме учениците, за по- 

екредйточена и задълбо
чена работа. В

Ь7М ние ще посветим и върху 
това от- добавъчното, а преди вой 

■ношоние младежката ор- чко върху допълнително- 
ганизация и класовите съ то обучение? Разбира се, 
вети имат особено знаме- необходима 
ние. Далеч по-голямо в«и

вателната програма е до
ста обемна по отношение 
на физическите и педа- 
гогично-психическите въ- 

по-голям

' “11
е и по-голя-■

мазможности на 
брой ученици. Преди вой 
чко за учениците от пър
ви и втори, пети и шес
ти клас, където обучение
то се провежда по новия 
план и програма. Това «е

ангажираност и под-
мамие ще посветим вър- готовка на 
ху дисциплината и пове
дението на учениците, ка-

преподавате
лите, която и досега не 
изоставаше. Просто, каза
но, условие за по-добър 

и из- успех е по-голям ред, ра- 
Запланували бота и дисциплина 

сме по,чести контакти с

I;
„ФОРМУЛАТА" СЕ ЗНАЕ: Ред/ работа

кто в училището, в учи
лищния двоп^ така 
вън него.

шшшщ
дисциплина

М Я
СТРАНИЦА 10

БРАТСТВО • 20 ФЕВРУАРИ 1987



Физическа култура РАБОТНИЧЕСКО - СПОР 
ТНИ ИГРИ Из програмата на ТВ-журнала

Телевизионното предаване на българската 
.народност на 22 февруари тази година между 
другото гце излъчи и следните материали. Сред 
материалите от Босилеградска община заслужа
ва да се отбележи записката от заседанието на 
Общинския комитет на Съюза на комунистите 
в Босилеград във връзка с двуезичното обуче- 

училищата на българската народност в 
Югославия. В заключенията От заседанието е ло. . 
сочено, че този въпрос би трябвало еднакво да 
се реши във всички, общини, в които живее на
селение от българската народност, което засега 
не е случай.

Също така щд ,се излъчи и материал за лро 
блемите в здравното дело в Бсюилеградска об
щина. -

Наскоро финали
'Работническо 

ните игри 
традиция в

' сггорт- ведат XXI по ред срещи- 
Победителите

пикадо( за мъже) на 21 
март също в Алексинац, 
по спортна стрелба (за 
мъже и жени) в Димм- 
трооград — на 4 

Състезание

имат
Димитров

градска община. Това е. 
единственият 
ционен вид на

дълга -на тези 
срещи служат за класи
ране за републиканските 
работническо 

. ипри.

ние в
организа- спортни април, 

по теглене 
на въже ще ое проведе 
на 11 април в Бабушни- 
ца; волейбол (за мъже) — 
на 25 април в Прокупие, 
за жени — на 25 април 
в Долевац. Състезание в

състеза
ния в спортни дисципли
ни «а работниците 
вече степени ,на 
ния. Победителите (по ди 
сциплини) на общинско 
равнище получават пра
во в следващата

Тези дни в Свърлиг се 
проведе среща на 
ставите ли на- общинските 
спортни игри. На 
среща беше изготвен и 
календар на състезанията 
в 1987

в по- 
състеза- лред-

тази

Сътрудникът на ТВ—журнала Ангел Дими
тров от Бабушншнка община изнася пример за 
повишението на

година година в Нишки 
регион. Определени 
домакините и термините, 
за провеждане на състе
занията във в_сяка дисци
плина..

атлетически дисциплинида участвуват в така на- произв одителностга в „Текс- 
тилколор" и за акцията по въвеждане местно 
самооблагане.

са ще се проведе на 9 май 
в Пирот, в спортен рибо
лов

речените регионални или 
зонални 
работническо - 
игри. Това фактически е 
третата степен на състе
зания, който от неотдав
на се наричат „Срещи на 
основните организации в 
Сърбия" и през 
щата година ще се про-

състезания на на 9 май в Бела • 
паланка; по баскетбол —спортните От Димитровградска община ТВ—журналът 

ще предаде материали за проблемите в дърво
обработващата трудова организация „Циле" и 
заключен.ието на първичната организация на 
Съюза на комунистите за преодоляването

Както и обикновено. ТВ—журналът ще из
лъчи и редица други актуални и интересни ма
териали от нашите общини и страната, както и 
кратък преглед на най-актуалните международ- 

I ни събития._______

на 16 май в Прокупие,' 
по хандбал —: па 16 май 

•в Пмроту-и по плуване — 
се . на 27 юни в Ниш, а- по’ 

футбол на малка 
— на 5 юни

Взето е решение 
зание по шахмат да 
проведе на 7 март в Бла-' 
це. по тенис на маса на 
14 март в Алексинац, в

състо
им-

врата 
в Г аджин 

Д. Ставров
н а стоя

ха,н.
НИШ

здрав спорт
Тези дни в. Ниш се про

веде регионално съвеща
ние по проблемите на 
спорта, организирано от 
Секцията. за физическа 
култура 
шинската 
на Социалистическия съ
юз, в работата на което 
участвуваха представите 
ли на общестзено-полити 
чеежите организации в 
региона. Съюза на социа
листическата 
спортисти и спортни дгй 
ци в региона. Едшгодуш- 
цо. беше заключено, че

редица спортове, преди 
вогчко

телна сила, трябва да бъ
де поставена в служба на 
правилното възпитание и 

. издигане на подраства
щото поколение, а всич
ко закостеняло и извра
тено от неговите редове 
трябва да бъде отстране
но. На края възможни 
кандидате за поста пре- 

■ дседател на Футболния 
съюз на Сърбия бяха из
дигнати Неманя Станко- 
вич от Ниш и Божидар 
Груич от Прокупие.

ГЪЖЕН ПОМЕН
На . пети март 1987 

година се навършват 
шест месеца от смъртта на

футболният 
по-дълго време, са обре: 
менени от сериозни сла
бости. Изход от това по-

от

към Междуоб- 
конференция

освежава
нето на този, както и ::а 
други спортове — в осве
жаването им с по-млади, 
квалифицирани и иници
ативни хора, които да бъ
дат в състояние да ги 
върнат в нормален коло
воз.

ложение е

Веля Велев
от село Лукавица

Неговият светъл и мил 
лик ще остане завинаги 
в нашите сръца, неговият 
глас ще помним вечно.младеж.

Футболната игра, има
ща. магическа привлека- На 22 февруари тази година ще посетим 

неговата вечна къща на гробищата в село Лука- 
вица, за да положим цветя и залеем гроба със 
сълзи. Каним блиски и познати да нн прнндру- 
жат-

М. А.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ 
• ДИМИТРОВ' в БОСИЛЕГРАД 

дава

че са зачислени във ведомостите на 
СИО по заемане на работна ръка.

Заявления с документи се пред
ставят в срок от 8 дни от публикува
нето на обявата, н,а следния адрес:

Оано.зно. училище „Георги Дими- 
троз", Босилеград.

Непълни и ненавременни заявле
ния. няма да се взимат в предвид.

Опечалени:
Син Боби, съпруга Мила, майка Верка, брат 

Горйан и останали роднини.
За попълване на вакантни работ

ни места за помощни работници-чис
тачи и ТО:

1. Един помощен работник-чи
стач в подведомственото отделение на 

с. Паралово на нсопре- 
половин работно вре-

ТЪЖЕН ПОМЕНОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА 
СДРУЖЕНИЯ ТРУД — ЗДРАВНИЯТ' 

ДОМ В БОСИЛЕГРАД 
.дава

училището в 
делено време, с 
ме,-

На 28 февруари 1987 год. 
се навършва 
ЕДНА ГОДИНА 
От смъртта на нашия мил 
съпруг, баща, брат, зет и 
приятел

2- Един помощен, работник-чистач 
четирикласноп о двед ом ств ен ото 

училище в • с. Догаиица, на опреде
лено време до 30 юни 1987 година, с 
половин работно време;

3. ,Едий помощен работник-чистач 
в подведомственото осмокласно отде
ление на училището в с. Горна Ляси- 
на с пълно работно време, на яеолре- 

време, до завръщане на ра

за
За попълване на вакантни работ

ни места, относно трудови задачи:
1. Портиери на неопределено вре

ме, четирима изпълнители.
УСЛОВИЯ: II ИЛИ III стопен ма 

професионална подготовка, отбита 
военна повинност, курс по протитаю- 
жарна защита и да изпълнява усло
вията за държане и носене на оръ
жие, както и да не е осъждан За 
углаини дела.

Молби с доказателства за изпълня
ване на условията в обявата се пред
ставят па следния адрес: ООСТ Здра- 
«он дом — Босилеград, комисия за 
трудоустрояване.

Обявауа е открита 8 дни след пу
бликуването й.________________________

Александър Николов
(1949—1986) 

от Димитровград
Измина една тъжна годи 

на откакто не си с нас, но 
скръбта, но Тебе едва ли ще може да

делено
ботника.

заличиПокрай обидите условия, предви- 
Закона за трудоустрояването следите на твоя светъл лик.

Съобщаваме на близки и познати, че на 28 
февруари т.г. на димитровградските гробища ще 
даваме ГОДИШЕН ПОМЕН, като още веднаж

жилище на скъпия

деаи със _
в СР Сърбия, кандидатите трябва да 
изпълняват и следните условия:

— ;(а има-г завършено пълно ос-
залсем със сълзи вечното 
пи покойник.

новно училище;
— да представят удостиороние, че 

не са осъждани й че срещу тях но с 
възбудено следстОие и

— да представят удостоверение,

ВЕЧНО О,ПЕЧАЛЕНИ: 
съпруга Биляна и син Далибор
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„Бърза
работа''

Овце не 

плетат чорапи Яд ме за
чорапцитеВ димитровградска „Услуга" има един 

като човек, който не от-Иван Гещъмов от Куса врана, Димит
ровградско, беше един от най-богатите в майстор, известен 

Неговата пък баба Именка — най- казва, но бави, .. 
майтапджика. Когато вкуката им 

Пирот, снахата започнала да

оелото. 
голямата 
се омъжила в 
ое ядосва:

.— Боже мамо, какво ще ггравда сега?
Всички знаят че имаме много овце, а ня- . пералната? 
маме чорапи за всички сватове-..

— Не знам — отвърнала баба Имен
ка — вече педесет години пася овцете по 
Влашка планина, срещам и други стада, но 
не забелязал нечии овце с кошница на шия

толкоНе помним, а стар съм човек, 
много студено зиме. Ото истина било ис 
Студ и доса, ама дън—даа и готово- А зи- 

йс да прочисти въздухат, иийе селя
ците да сс ощморимо малко, а децата да ос

В съ-Комшията м,у ои купил перална, 
щия дан се срещат и той му казал:

— Кога ще дойдеш да ми поправиш ма

шшързаяяю.
Елем иад-иго се я по тия студове та у 

Ниш. Ли иа унукатога туя зиму йе първи
без мене. Оно

. — Хайде недей-да се майтапиш, та ти
«али вчера купи перална!

ро1>ендън, -иеможе да мине 
да ви разирая-м за моето иутувшьечс из- 
лезне много дълго и нашироко.

докобеля до Виобчку Ръжаяу.

— Е да де, отговорил комшията му, 
:не знаейки колко е „бърза работата ти , 
докато дойдеш тя ще сс развали . . . Най-нап-да плетат чорапи, 

•лев. _ ред едва сс 
Сметат натрупал, аутобусат не иде. И да 
нобеше йедън нашинац с трактор и със 
вол-овсМе санс, покарал децата за у школу,

Славча Петров от Куса врана

БЛЯСЪЦИ НА ОСТРОУМИЕТО

Злото
щеше да измързисм у соспете.

Ка стнгомо у Ниш дочека ме 'онаата- 
Сииат йе, рече, на радну акцию; Ква бре 
онао -радиа акция у сред зиму по тия студ, 
зачуди се я, а-ма и_одма разбра щом мърд 
нум'0 малко оди аутобускуту станицу. Ка 
излезли мужйе, и стари и млади, ка. наузе- 
ли лопате, па чисте Ли чисте онегат и ле- 
Дат -оди тротоар йете. Милина човек да ви
ди и да оди по очистеноно.

Мияу ро1)ендънат на унукатога, и я 
реко айе щом съм бил при тогова сина 
у Ниш, че свърнем и при тота у Димитров
град. Може до пролет док се не отоп-и сне 
тат да не може да слезнем у град. И .тека 
напрайи. Ка слезо -еди аутобусат и ка пог
леда кг.мто град-., куде йе чък Сателитат... 
па ка погледа улицуту... помиели дека ли 
йе ония -нашинац що ми докара до Ръжа- 
ну. Онег до колена, а по тротоарете пър- 
танка за йедн-ога и се заледила! Пойдо по- 
лъка по йеднога, ко моят син, трудева. 
Реко млад йе, па ако паднем че ме дигне. 
Та тамън това помисли, ка че литну но^е 
на тога преди мене... Едва га подипомо, а 
он не мюж-е да се свърне. Видим я дека 
може и я да се прострем тека. А я ако па
днем, че строшим старете кошчине и го
тово. Сети се дека онаата ми даде нови чо- 
ралци, остало оди вълнуту що си плела 
джилетку. Бърмн-у я у торбуту, насуну чо- 
рап-ците преко гум-еняцити и полък—-по- 
лък та у Сателит. И. по цел пут, а оно ич 
не йе ближа за старога човека, си мисли 
кико едно време у Димитровград беше сра 
мота ако ои. не очистиш сабале онегат п-ре 
ди калиюту, кико и милиционер че дойде 
ше та „те подсети". А са тук—там некой 
по-очистил, ама ко од белю. Ко мо-гоше 
ти-я народ у Ниш, ц>о йе толко голем, да 
се зберу и да очгасте ове-те улице, а наши
ти у Димитроарад не могош-е барем глав- 
н-уту ули-цу, Къв народ стаиумо... све че- 
кам-о некой друг да ни уработи работуту. 
А оно па -нам на шиюту. Яд ме за чорап- 
ците, ама м-е повече яд що да й-е тека.

• Злото не се лекува -със зло.
Херодот

• Доброто, получено от някого, ни налага 
. да търпим и злото, -което ни нанася.

Ла Рошфуко
• Злото, което вършат хората, живее -след 
тях; доброто често го погребват заедно с 
техния прах.

Шекспир Опраил• Злото създава .само зло.
Н. Боало

• Злото е временно отсъствие на доброто.
Р. У. Емерсън

• С брадва се гора изсича, зло се мъчн-о 
корени.

Същият майстор, и-нак е известен май
тапчия в града- Един ден трябвало да по
прави перална .на една жена, известна в 
града като „ща-ре-на перашка".

Когато той дошъл, за да „повдигне" 
авторитета си пред съседите, тя започнала:

-— Е, за какво си д^шъл рано. Мъжът 
ми е на работа. . ■ Нашият майстор й 
казал:

П.Р. Славейков
• Онези; които разбирал- злото, го проща
ват,- онези, които се възмущават от него, 
го унищожават-

Б- Шоу
• Съпротивявай се на злото от -самото на
чало или съпротивявай му се докато 
още -способен да го разпознаеш и имаш

— Добре де, аз съм дошъл пералната 
ти да оправя!. И -влезъл най-спокойно.

си

сила да се -съпротавяваш.
Й. Бехер Записал: Ст. Н.
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