
ШкЛо С указ на президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
И 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

В СФР ЮГОСЛАВИЯ
ГОДИНА ХХУЩ * БРОЙ 1319 * 25 СЕПТЕМВРИ 1987 * ЦЕНА 50 ДИН.

АКТУАЛНО ПРЕЗ СЕДМИЦАТА
тонизираха силите и от 
поражението, от пепелта, 
построиха 
Тя днес не 
не се намира пред пора
жение. но е сериозно за
страшена, както Вук би 
назвал
Ов1етозар Марккхшч би 
зал от ,,бюрократиче<жа 
закостенелост и 
лие". Макар и от по-да
лечно минало Вук и 
гшите последователи по
ръчват с гласа на днеш
ното време, че народни
те работи трябва да ое 
изпълняват мъдро, демо
кратически, обмислено1. 
Ничии заслуги не са до
статъчен залог за- самово
лно. Пред народа не мо
же да ое излиза с лъжи, 
а с истини, мхлкюто и не
приятни да са те. Затуй 
в тази велика годишнина, 
по 'ВУКО2.0КИ остро и без
пощадно трябва да приз
наем, че в настоящия 
час, зашото все още се 
колебаем на бюрюкратиче 
ския и Ч1ино1в1ничеокия дух 
да прот)ивю1постав1им из
ворния дел отворен дух на 
роден — подчерта между 
другото Стамболич.

БЕЗСМЪРТЕН ПРИМЕР НА 

НАРОДНИЯ ДУХ
тази страна, 
е поразена и в

•от „явашлък", а
ка

овоелЪ*-
Тържествого в Тършич 

по повод 200-годишиина- 
'та от рождението 
Вук Стефанови ч Карад- 
жич, заседанието на Пре
дседателствата- на СФР 
Югославия и на ЦК на 
СЮК юъв връзка с отпла- 
щането на дълговете към 
чужбина и аферата „Аг- 
ракемерц" бяха в цен
търа «а вниманието през 
изтеклата седмица. Не

сценичната творба „Наро 
дът в. слава на Вук".

не на ръководните хора, 
не биха простили ни ,на 
родоначалниците на ооцм 
ад и етическа т а революция. 
В по-затрудени условия 
от днешните .те съумяха

Коментар
ЗАЩО ДОЙДОХТЕ. 
ДРУГАРИ?-----------

ве
на

— На таза място, пре
ди две столетия, ое роди 
Вук Стефановци Каращ-

3

о

Босилеград
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА 
СДРУЖЕНИЯ ТРУД 
СА ОГРАНИЧЕНИ — 4

малко внимание не преди 
звикаха и закритото засе
дание на Председателство 
то на ЦК на СКС, а не 
стихвашат

Какво става с пътя в 
долината на р. Ерма?
ПАК ЗАСТОЙ-----------отзвуците 

във връзха с произшест
вието в Парачин и съби
тията в Косово, където за 
почнала да се развиват 
положителни промени — 
поведе се акция за про
веждане решенията на 
Деветия пленум на ЦК 
на СЮК.

,ни 5

ТО „Димитровград" 
след годишните почивкиИ. Стамболич говори на Буковия събор в Тършич

НЕОЧАКВАНИ 
ПРОБЛЕМИ -------жич. Оттук той тръгна по 

овета да спасява от забве 
ние . културното минало 
на цял един народ и да 
прокарва пътища на него 
вофо духовно развитие —• 
каза между другото Стам
болич.

да познаят настроението 
и волята на народа. На
сърчаваха боевия дух. ор
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Вук е безсмъртен при
мер какво и колко един 
човек .може да направи в 
събудения народен дух, 
готов за революционни 
промени. Вук беше лич
ност, козто с делото си с 
дейността ои — надмина 
множество съвременници 
и дооегна върховете, 
думи произнесе на 53-тая 
Буков събор председател
ят на Председателството 
на СР Сърбия Иван Стам 
болич, в Тършич в слава 
на величавото дело 
Вук, на което между дру
гите присъствуваха- и пре
дседателят -на ‘Председа
телството на СФРЮ Ла
зар М-ойюав, председател
ят на Председателството
на ЦК на СЮК 
Круиич, както и дру-ги ви

Отплащане — според 
възможностите на 

стопанството

Бабушница
ПЕРСПЕКТИВАТА Е В 
ЖИВОТНОВЪДСТВОТО
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Напомняйки прел как

ви трудности е бил из- Пр е д ссдатолстиото 
СФР Югославия и Пред
седателството на Центраг 
линя комитет на Съюза 
на югославските .комуните 
ти проведоха на 16 и 17 
осотомшри съвмеотно зае е 
даиие и работата, цд кос- 
то участвуваха и функци
онери на органите -и ор
ганизациите на федераци 
ята и председателите на 
председателствата па оо- 
I (иалистичеооите 
лики и соц1иаш1и1сти'чос1<.и- 
те автономни покрайни
ни, като обсъдиха актуал- 
ни в.ъп'РОси от външната 
плафажосоО'аобиост 
страната, някои принцип
ни въпроси от предложе
ните промени във валут
ната система и подгофош- 
ката ма програма от мер
ки за принизявано на ин
флацията.

на страната. Изтъкнато 
бе. че програмата трябва 
да има дългосрочен харак 
тор и да сс основава вър
ху реалните възможности 
на югославското стопают' 
во изцяло и прсиставияша 
(ошава за преговори ,с чу
ждестранните поверите- 
ли. Съществена :п редио- 
стагака за комоолидация 
•на външната платежоспо
собност трябва да бъде 
обезпечаването на дина
мично и стабилно столан 
екю развитие, създаване 
•на условия за 'Извозна еиь. 
апанзия и постоянно по
вишение на •валутния при 
лотв и преотругауираие на 
отопа1иството, което е ® 
унисон съо стабилизацио
нната политика.

направен Вук, но никога не 
Стамболич по-

Босилеград
ПО-ДОБРИ ДНИ ЗА 
МЕСТНИТЕ НЕКАТЕ- 
ГОВИЗИРАНИ 
ПЪТИЩА----------------

отстъпил.
•сочи, че дали 
чувствуваме 
предупредени да познава
ме собствените сили.

Тези ■днес ос 
достатъчно

8да
ш преценяваме, да не сс 
боим от промени и 
самообладание да преодо 

неволи и

със
,на

Ружица Алексова — 
втора в света по 
спортна стелба
С ПОГЛЕД КЪМ СЕУЛ 9

л я:ваме в-сичми 
трудности. Историята на 
няколко път •след Вук

|Р€1Пуб-
потвъ:й?д1И това завещание 
— каза Стамболич. 
ом/е пред задачата да го 
•освежим още 
тъкмо сега, когато оме на

НиеБожко
НАГРАДА ЗА ВЕСЕЛО 
И БЕЗГРИЖНО 
ДЕТСТВО----------------- 10

веднаис. Иоб-дтги представители на
политическия

на
ществено 
и културния жиязот в ст.ра 
ката и републиката, мчю- 
гобройни гости от чужби
на и няколко десетки »и-

тяюно поради презадълже 
обедняване, колеба-пост,

пия, твърде бавното при е- 
обществени рс- ЛЮБЕН- КАРАВЕЛОВ 

— ПОЧИТАТЕЛ НА 
ВУК КАРАДЖИЧ —

манс на
Двете председателства 

обсъдиха и някои идей-
IЮ-ТГОЦТОТИТЧОСКИ Г ВЪПрОСИ,
отнасящи ос до опиране
то на инфлацията,

моето Вук пигур-шен-ия. 10ляди граждани от всички 
краища на страната.

би охарактеризирал 
|На1Й-лошо" . ..

ню
Беше дадена подирела 

на определенията и осио- 
В1цигге иассмяи за дългосро 
ч.на котгоотидация на вън- 
п и гала п л атсжюсп особитост

като пешо
На Събора, който беше 

открит С Буковия Х/ИМИ, 
белпрадокият Народен те 
атър изпълни музикално-

Малодушието ттреш п-ре 
на нре- 

оообено

Мпнчин Рабуш
ГОЛЕМЪЦ---------------- 12

д1ИЗ®и1катсло'Ш»ата
никому, а (На 3-та стр.)мето



| ПО СВЕТА 1и а нас
ГУСТАВ ХУСАК НАПРАВИ ТРИДНЕВНО ПОСЕЩЕНИЕ В НАШАТА СТ 
РАНА

СВЕТЪТ И СЪВЕТСКО-АМЕРИКАНСКИТЕ ПРЕ 
ГОВОРИ

ПОДПИСАН Е ПРОТОКОЛ ЗА ДЪЛ
ГОСРОЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО Есен на оптимизма
СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ НА ЛАЗАР МОЙСОВ, БОШКО КРУНИЧ И БРАН 
КО МИКУЛИЧ С ШЕФА НА ЧЕХОСЛОВАШКАТА ДЪРЖАВА И ПАР 
ТИЯ

По покана на Предсе
дателството на ЦК на 
СЮК тези дни в Югос
лавия пребивава прези 
дентът на Чехословакия и 
генерален секретар на ЦК 

’на ЧКП Густав Хусак. По 
време на тридневното по
сещение в нашата 
на шефът на чсхословаш

ОПТИМИСТИ СА И МИХАИЛ ГОРБАЧОВ 
И РОНАЛД РЕЙГЪН, И МНОГОБРОЙТИТЕ ДЪР 
ЖАВНИЦИ, КОИТО ПОЗДРАВЯВАТ УСИЛИЯТА 
НА ВЕЛИКИТЕ СИЛИ ЗА ЯДРЕНО РАЗОРЪЖА 
ВАНЕиго бяха обсъдени воич- отнопгомис Чсхослоша- 

|юия е един от нашважнга 
партньори 

ига Югославия. Също та 
международни иса и Югославия заема ви 

сонда място на листата ма 
чехо1Ш01в ашкитс стоп анс 
км партньори. По дреме 
на разговорите в кмосла 
моката столица. домакини 
тс и гостите им от ЧССР 
изразиха задоволство от 
виоркото равнище иа ме
ждудържавните и между- 
партийцитс отношения и 
■изтъкдаха. че съществува 
двустранна готовност и 
и-емалки възможности за

1ки 'въпроси за междудър
жавното и между партии- те стопански 
но сътрудничество и ак- 
туаганите
проблеми. И този път бс 
комстамцирано, че СФРЮ 
и ЧССР -имат шиЕОкораз- 
вити двустранни отноше
ния. които сс основават

Отдавна не се е случи
ло годишната сеоия иа 

Общотр събрание на 
ООН ,да започне в една 
такава оптимистична ат
мосфера, каквото е сега
шната. Този оптимизъм 
навярно не е максимален, 
мито пмс с подкрепен с 
конкретни д-сла, но е до
статъчен световната ор
ганизация да работи при 
много по-добри „психо
логически условия".

че САЩ и СССР по прин 
цип са постигнали спора 
зумение във връзка с то
зи аопект на ядреното ра 
зоръжаване, 
липсват 
първите ръководители на 
двете велики сили. Амери 
канците считат, че опора 
зумението може да бъде 
подписано до края на го 
дината по време на очак 
-вакото посещение на Ми
хаил Горбачов във Ва
шингтон.

Генералният секретар 
на ЦК на КПСС дал подо 
бни оценки. Горбачов до 
бавил, че съществува въз 
можност и за сключване 
на договор във връзка 
със стратегическото- оръ 
жие в началото на идна
та година. Първият съве 
токи ръководител се зас
тъпил за установяване на 
международен механи

зъм в рамките на ООН 
за контрол над въоръжа 
ването в света.

единствено 
подписите настра-

Източиик на настоя
щия „международен оп 
тимизъм са официалните 
твърдения на съветските 
и американските ръково
дители. според които ве 
че до края на годината 
м.омсе да бъде подписано 
съветско-американско спо 
разум ен ие за елимина
ция на ракетите с кра
тък и среден обсег, кои 
то са разположени на ев
ропейска почва. Америка 
немият президент твърди,

усъвършенствуване на 
всички видове сътрудни
чество. особено на стопан 
сксто, и научно-техничес
кото. Подписан е и Про
токол за дългосрочно сто 
папско и на/учно-технигчес 
ко сътрудничество меж
ду двете страни до 2000 
година.

Тръжествено посрещане .• Г, Хусак и Л. Мойсов

ката държава и партия на известните принципи 
ое арещна и води разго- за равноправие, ненаме- 
вори с председателя на са, уважаване на собстве 
Председателството 

СФРЮ Лазар Мойсов, пр тическо развитие и разли 
едседателя на Предееда- чните международни по- 
телството на ЦК на СЮК зиции. Стойността на го- 
Бошко Крунич и предое- дишния югославоюо-чехо 
дателя на Съюзния изпъл словашки обмен на сто

ки и услуги е около 1,5 
милиарда долара. В това

Мойсов и Крунич със 
задоволство приеха по- 
каните да посетят ЧССР.на / ните пътища на социално

ЕСКАЛАЦИЯ НА ОБСТАНОВКАТА В ЗАЛИВА

Американците нападнали ирански кораб
нителен съвет Бранко 
Микулич, по време на ко Официални представи 

тели на Белия дом и Пен- 
таюон потвърдили, че аме 
рикански въртолет е из
вършил нападение на ед
ин ирански военен кораб. 
Нападението е извърше
но в понеделник ,В’ 21 ча-

Иранците пък твърдят, 
че корабът изобщо не е 
бил въоръжен, понеже 
това бил „търговски ко
раб. който прекарвал хра 
на в едно пристанище на 
Персийския залив". Пре
дседателят на иранския 
парламент Хашеми Раф- 
санджани заявил, че аме 
ргжанокото нападение 

„няма да остане без от
говор".

вените и още единадесет 
ирански моряци са прех 
върлени на командния ко 
раб на американския фл
от в Залива. Американци 
те също. твърдят, че на
падението е извършено 
затова, че иранският ко
раб полагал мини в меж 
дународните води на За1 
лив,а. Това твърдение ое 
подкрепя с факта, че на 
кораба били намерени 10 
мини.

Накратко
ТУНИС: Извънредната конференция на араб
ските страни, посветена на ирано-иракската 
война, ще се състои на 8 ноември т.г. в Аман. 
Това е решено на заседание на Съвета на 
Арабската лига.
БЕЙРУТ: Водачът на ливанските друзи Ва- 
лит Джумблат ще изпрати 800 доброволци 
да помогнат на либийските войски в Чад. 
Първата група доброволци е заминала на 
бойното поле тези дни.
ВАРШАВА: Върховният съд на Полша е взел 
решение, според което всички държавни ор
гани, предприятия и организации са длъжни 
да отговорят в срок от един месец на крити
ката, която им се отправя от страна на сред
ствата за масова информация.
КАЙРО: В египетската столица тези дни е от
крит албански селскостопански панаир. Това 
е първата албанска публична манифестация 
в Египет след Втората световна война. 
ДЕТРОЙТ: Папата Йоан Павел II направил 
десетдневно турне по 9 града в САЩ. Чуж
дестранните осведомителни агенции оценя
ват, че папското турне, организирано в стила 
на масовите рок-концерти, е „гълнало" 22 ми
лиона долара, разочаровало американците и 
обезкуражило тамошните католици, които не 
са съгласни с твърдите становища на Папата. 
БОН: В движението на западногерманските 
пацифисти и екологисти е настанал „идеоло
гически" раздор. Вече се очертават контурите 
на две крила: фундаменталисти и реалисти.

са на 80 километра 
Е1еро'източно от Бахрейн. 
Според твърдения от Ва
шингтон

ое-

загинали са че 
тирима ирански моряци, 
а четирима са ранени. Ра

Календар на събитията
съберат доброволни сред
ства за откриване на пе
чатница на СРПЮ(к) и за 
издаване ■ на партиен, пе- 

съвещание, чат и литература.

29 септември 1941 г. —
Германска 342 пехотна ди 
■визия по направлението 
Щабац — Лозница започ
ва първата вражеска офа 
шиша срещу народоосво- 
бодителните
ски отряди и освободена
та територия в Западна 
Сърбия.

30 септември 1941 г. —
Тито с една част от чле
новете на ЦК на ЮКП 
пристигнал » Ужице, от- те 
където почти два месеца

26 септември 1941 г. —
В СтояицЬ край Крунан 
под ръководството на Ти
то юе провежда военно
политическо 
на което били обобщени 

дото|говашн!Ите 
па НОБ и решено Глав
ният щаб на НОП отря
ди да се преименува във 
Върховен щаб. ло-тошямо 
внимание да се посвети 
на формирането на наро- 
дооодабодителните отбо
ри и т>:.

28 септември 1919 г. —
0,т 28 септември до 5 ок
томври 1919 в цяла Юго
славия била проведена 
„Червена седмица на про 
летариата" с цел да ое

ще ръководи Народоос- 
вободитедната борба.

2 октомври 1943 г. — 
По повод . предстоящата 
конференция на въннига- 

на САЩ,те министри 
СССР, и Великобритания 
в Мекжва,. генералният ое 
крет.ар иа ЮКП 
Тито до правителството 
на СССР изпраща теле-

опити

Й. Б.

грама, в която подчерта
ва. че иародоосвободител 
носго движение не призна 
ва вито югославското пра 
витедство, нито краля 
чужбина и че единствено
то законно правителство 
са народооовобадителни- 

огбори,
АВНОЮ.

партизая-

в

начело с
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Отплащаието 

възможностите според 
на стопанството

И В НИШКИ. РЕГИОН

Тържества —всяка 
пета година

(От 1-ва стр.)

ка на обективните
ТОР’И. с

югославското 
в предстоящите месеци са 
мо порядъчно да отпла- 
Ща дълговете и. но и 
о§ развива, като ое оспо- 
ообява за 'по-широко 
лово сътрудничество с чу
ждестранните 
ри. Не смее да се допус
не наред с (ръста на кон
вертируемия износ, както 
става в настоящата годи
на. да се явява оскъдица 
® елементарни валутни по 
треби за лекарства, суро
вини. в ъзпроизвод отвени 
материали.

стопанствоВъв връзка с връщане
то на дълговете се изка
за тези дни и съюзният се 
кретар за финанси Свето
зар Риканоюич. като

юреди-
имах- П|редседате|лств<уго 

М'СЖ на ССТ.Н © Ниш без
които в ече

контакти и с които в 
предстоящите
дробно-

■на ■ момент за наи-ншрока 
мобилизация -на трудещи 
те ое, младежта и пионе
рите. Следователно, тези 
тържества би отговаряли 
на икономическия моме
нт, в който се 'намираме 
и съгласувани с меролри 
ятията на иконюмицеака- 
та стабилизация. Значи- 
че в бъдеще при ор
ганизирането на тези гър 
жества във (всички 
ще се обърне внимание 
върху развитието на ония 
облици на ознаменуваме 
с които, покрай раци
оналното харчене на об
ществените средства, ще 
се . постига най-голям 
ефект.

ме да
резервно подкрепи стано
вището на РК на ССГН в 
Сърбия датите на освобо 
ждениегго на общините, 
градовете и местата’ в Ре
публиката, 
година, 
бъдеще да се

м-еоеци по- 
Ще .разговаряме 

за тази проблематика Го 
порейки по въпроса 
се очаква от министерска
та среща на „Групата 24" 
и скупщината на ММФ, 
на която Югославия ти., 
предаеиателствуюа, Рика- 
.нович между другото за
яви :

под
черта, че югославският 
среднюорочен и дългосро
чен дъи-г на 31 декември 
1986 година е възлизал 
18 милиарда и 300 
она, долара. В настояща- 
та -и следващите четири 
години би трябвало да се 
«дължат 68,3°/о от осною- 
ния дълг. Това е неприем 
ливо и непоносимо голя-

де-

партньо
какво

■на вместо всяка 
както- досега, в 

ознамену
ват тържествено всяка пе 
та година, като по-широ
ки манифестации на пос
тиженията ма тези среди 
в- социалистическото стро 
нтелство. В останалите го 
дини, тези дати би били 
ознаменувани делово и 
скромно: с пригодни ре- 
чи на редовни заседания, 
с истооичеоки часове

мили-

ареди
Чуждестранните 

в ерите ли нямат
по-

интерес

Развръзка иа аферата „Агрокомерц“
Аферата „Агрокомерц" 

във Велика Кладуша, 
ято беше разкрита преди 
един меоец вече получа
ва своята

мия П-оздерац ще бъде от 
зован от Съвета на феде
рацията, а ще бъдат на
ложени партийни и дру
ги мерки и срещу в-аички 
други провинили .се лица 
след като се утвърди от
говорността им.

С аферата 
мерц" ще бъде запознат 
подобно и Централният 
комитет на СЮК, който в- 
скоро време ще посвети 
едно заседание на този 
въпрос.

Междувременно и Пре
дседателството на Съюз

ната конференция на Со
циалистическия съюз на 
извънредно заседание об
съди аферата „Алр-око- 
мерц". като беше под чер 
тано, че. този случай е 
предупреждение, че е уда 
рил часът да се влезне в 
жестока разплата с неза
конните прояви, минира
щи о бществено -икономи
ческите основи на страна
та, като занапред и Соци
алистическият съюз в по-

ко- в
училищата, с възнаграж
давано на обработени те 
ми и печатане на съотве 
тн(и публикации, с акции 
по уреждан-е на паметни
ци на загиналите, с орга 
низиране -на разни мар
шове, срещи с бойците от 
НОБ, с изложби, състеза
ния, прегледи и подобни 
манифестации. С една -ду 
ма ознаменуването 
годишнините на общини 
те, градовете и 
трябва да бъде

По този начин — счи
та Председателството на 
РК на ССГН — енергич
но ще се спрат всички 
ония явления, които при 
организирането на тези 
тържества отрицателно 
ое отразяваха върху съз
нанието на хората, а осо 
бено организирането на 
скъпи програми, приеми, 
обеди -и подобно, което 
често биваше под всяко 
раншце и вкус.

развръзка. На 
извънредно заседание на 
ЦК на Босна -и Херцего
вина бяха изнесени всич
ки досега извести данни, 
свързани с полиците без 
покритие.

Най-висшето партийно 
ръководство реши 
рет Абдич да бъде отзо
ван от състава на ЦК на 
Б и X и изключен от Съю
за на комунистите.

„Агроко-

Фик- на
пълна степен поеме своя
та контролна роля.

местата
удобенХа- М. А.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ НА ЗДРАВНОТО ДЕЛОКОМЕНТАР

Само три СОИЗащо дойдохте, другари?
Със Закона за измене- щноогите са на публично 

обсъждане в общините и 
ще бъдат приети до 10 
октомври т.г. от страна 
на Скупщината- на СОИ 
за здпавна защита в 
Ниш. До края на месеца 
ще бъде подписано съот
ветно самоуправително оп 
оразумрние. Отделна ра 
ботна група от опециали 
спи работят върху изгот
вянето на прсюктостатути 
те на новите общности.

те лица в региона. Освен членовете на 
Председателството на МОК, -тук бяха 
и членовете на ЦК на СЮК и ЦК на 
СКС от този край, най-отговорните ре
гионални ръководители, представите
лите на най-големите трудови органи
зации в региона — общо около пет-

Казано ли е всичко, ако „е каза
но всичко, имаме и добри заключе
ния, но договореното не се провеж
да"?

шията и допълненията на 
Закона за здравната за
щита в СР Сърбия, при
ет от Скупщината на СРС 
и Скупщината на репуб
ликанската СОИзаседание

Междуоб
през

юли настоящата година, 
са извършени съществе
ни промени в самоупраии 
телмото организиране в 
областта на здравната за 
шита.

Състоялото се тези дни
на Председателството -на 
щиноката конференция на СКС (ин
формация от -него публикувахме в ми
налия брой на вестника) имаше обик
новено формулирана цеятрална_ точка 

^Актуални идейно-по- 
литичеоки задачи в обществено-иконо
мическото развитие на Нишки репи-

станоиищата 
СКС". Зад

десетина души.
Казаното (и носпазсно) намерение 

извиква «а живот въпроса: А защо 
дойдохте, другаря? Забелязал честота- 

изречението „Аз не мислех да 
говоря . . един диокупант, сякаш в 
извинение, каза: „Не мислех да гово
ря, защото ми ое струва. че вече няма 
какво да »е каже .Казано е всичко, ко 
ето е трябвало да се даже, не един, 

пъти сме го казали, но ,догово|х;-

та нав днев-ния ред:
На територията на Ме 

ждуобщиноката региона
лна общност в .Ни-ш, тр 
ябва да ос формират 
три самоупраяителни об 
милости на мштеоооитс за 
здравна защита и то: За 
общините Алексганац. Бе
ла паланка, Гаджин хан, 
Дотсшац. Ниш, Ражак и 
Свърлиг — в Ниш; за- 
общините Блацс, Куршум 
лия. Мсрошина, Проку- 
гаие, Житораджа — 
Пракупие и за общините 
П|и:рот, Димитровград. Ба 
бушиица —;в Пирот,

Сроковете яа актавмо- 
стлте по формирането па 
новите самоуправителни 
общности се спазват. То 
на бе констатирано на «е 
отлагана състоялото се за 
оеламие на Председател 
ствюфо иа МОК иа ССТН 
в Нишки регион,

Самоуправите-лиитс а-к 
тоюс за образуване на об

До 10 декември 1987 
година ще се проведат из 
бори за делегати -в скуп 
щииите на новоформира 
иите общности. Учредява
нето на скупщината на ме 
жздуобщимските общнос
ти ще ое извърши до 25 
декември т.т.

он и осъществяване .на 
от IV пленум на ЦК на

обикновена (и редовна) формула-тази
ция ое крие о-сггър повод. Стопанската 
дейност и общвеггоеноникомомйчеоко 

региона са изпаднали 
Положението е

сто
ното не ое провеждай Точно зад този 

ое крие вълкът. Не .всичко е ка-дънер
зано! Не е казано най-зджното: защо 
не ое провеждат договорите, отаноши- 

заключенията. кой не пи про-

то развитие на-
в големи затруднения, 
толкава сложно, че председателят на 
МОК на СКС Влаогимир Потач, от
кривайки дискусията, заяви: „В Ниш- 

бл изо до кулми-

щата и
вежда, защо не се утвърждава огго- 

негароюеяадамето им? Наза- В новоформмраните об 
шиости ще работят ра
ботници от досегашните 
трудови общности в репи 
аналната и общинските 
общности в зависимост 
от потребите, професиона 
лната им опоооб|ност, тру 
довито им резултати. Про 
блемът с евентуалния „из 
лишек" работници ще ое 
решава чрез пеноианира- 
не иди с обезпечаване на 
работа в други трудови 
организации.

пор-мост за 
оедаиието гарссблада мнението, че ну
жният пролом може да ое направи с 
промени в метода на дейштуването па 
членовете и първичните организации 

бК. Надяваме ое, че под „промени 
метода^на дейотвуването" ое подраз

бира качествено нова- практика, в не
партийните фоюдаи и ръководства

«си регион кризата е 
нацията си"!

Тази алармантна 
че ли не беше достатъчен 
плодовита дискусия, в която 
оформят становища във връзка с 
циите и мерките за преодоляване 
поне за смекчаване на тежкото п 
жение. Как иначе да се обясни Ф

започна олея ■ ■н _ 
немалък брои

в
констатация като 

п-овои за 
да ое

па

■ято
ще дават отговори на порснюсачеттоте 
въпроси.

Тогава няма да има такива, които 
намерение да говорят". Тога- 

журналистът „няма да има наме- 
такива коментари".

К. Г.

тът, че дискусията 
приятна" пауза и че 
участници в разискванията

с изречението:
започваха

: „Аз не 
кажа иязеол- 

иека си

„нямат 
ва и 
реи/ис да пише

•изложенията си 
мислех да поваря, но шс 
ко думи". А на заседанието, 
спомним и това, бяха най-отг вор Ст. Станков
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(НЕ)ТРУДОУСТРОЯПЛНЕТО И БОСИЛЕГРАД 
СКА ОБЩИНА СТАВА ОСТЪР ПРОБЛЕМ ИЗБОРНАТА ДЕЙНОСТ В ПО НА СК 

ДИМИТРОВГРАД:■езодоволитежим стопански резултати Договор за 

изборната дейностиия труд не изпълняват 
законните си задължения 
във връзка с планиране
то на нови работници, ка 
нст)о и в приемането на 
стажантите. Съществувах 
н©п|рашилн<>сти и в прие
мането, което с оглед ог
раничените възможности 
създава още по-голямо 
ицдовйиствие. Но. съв-сем 
би ЙИЛО П'СН0НалС1Ю поло 
женисто да има работим 
места — казва Костадино
ва. В това отношение ое 
очаква подобряване след 
.като припушим изгражда- 
летю на .цеха за кюнФек- 
аця, който понастоящем 
СС' строи. Според плана 
тук р1абота ще намерят 
КЪМ 300 души.

Не е малко обаче и чи 
слото на онези които ос
вен в Босилеград не искат 
да постъпят па работа иа 
друго място. В начало-

В края на миналата година в списъците 
иа нетрудоустроешгге в СОЙ за трудоустроя
ване имаше 1213 души. От началото на го- 

,дината до края на август работа потърсиха 
още 102, а сдруженият труд същевременно 
ирис около 90 нови работници.

На 17 този метен е Димитровград се про
веде събрание със секретарите яа- първичните 
партийни организации в общината, на което 
се (разисква. за неоооредствдаите задачи по 
време иа предстоящите избори в първичните 
организации иа ОК. На събранието, което бе 
договор за акция, бе подчертано че изборите 
трябаа да се разберат като твърде отговорна 
задача, а не като някой -ой техничеоки въпрос. 
Всъщност това налага икономическия м поли 
тичеюии момент. Тъй като изборите оа важен 
политически въпрос в решаването ,на пробле 
митс трябва да ос тръгне от решаването на 
жизнените въпроси.

За да ос върви напред трябва да направи 
оценка на досегашната дейност. — Ако да
ваме генерална оценка за досегашната актив
ност иа пърюичите партийни организации в 
общината, каза предоедателят на ОК на СК 
в Димитровград Младен Димов тогава може 
да ое каже,- проблемите са посочени, (носите
лите също така. Проблемите ,и носителите им 
обаче са известни само иа секретариатите, а 
по-малко яа членовете. За тях не е разисква- 

' но в първичните организации, особено в пър 
личните организации яа СК в сдружения труд 
и в местната Общност в града. Затова избори
те не само че са момент, яо налагат по време 
на тях и в търсенето- на изход от трудностите 
да се изкажат всичка-членове на- СК.

В условията на мизкоа- 
кумулаггивяото стопанст
во м икономическата не 
раавнтост на общината, 
въпросът по трудоустроя 
ването става ».ое по-ос
тър проблем. На една ст 
рана възможностите на 
сдружения труд за прие
мане на увеличен брой 
нови работници са огра
ничени, а на друга описъ 
ците на н-етрудоустроегаи- 
те .(Постоянно- ое увелича
ват с нови, школув-ани 
лица.

В края на миналата го
дина в общината, п-оне • 
опоред списъците на СОИ 
за трудоустрояване, ра
бота търсеха 1213 души. 
До края на август тази 
година работа получиха 
окол-о 90- а в списъците 
дойдаха още 102 нетру 
друстроени лица. От це 
покупното число нетрудо- 
усгрюен-и най-много има 
неквалифицирани и поиу- 
кваяифици.раяи работни 
ц.и — към 570, след това 
със -срещно училище — 
около .350, както и око
ло 215 квалифицирани и 
в-иоокожвашифицирани ра 
болници. Не намалява, да 
жв се увеличава числото 
на търсещите работа с 
гаснеше- и полувисшо обра

зование. С полувисше о-б 
раз-ование 
ят 55., а с виеше 25 души.

работа търс-

От средношкол
ците, които търсят рабо
та най-много има пим-на- 
зиалци. кюето- показва че
с -годц^и чакат работа — 
казва ВЕРА КО-СТАДИ 

.ръководител -вНОВА,
ОО И за 
в Босилеград. Обаче

трудоустрояваше
не е

малко чистото и на онези 
с други средни училища., 
кагевцто са за: ма-шинбра- 
ваои. техници за органи 
честа химия. мета-лостр-у- 
гари, техници за управи- 
телно-ирагаори и трудови 
отношения. Всред квали
фицираните и висококва
лифицирани работници 
най-много има маши-нбра 
вари. . металостругари 
агатом-еханици. Най-много 
всред нетрудоу строените

то иа този месец иа при
мер строителната органи 
зация „Жеграп" от Белг
рад, от СОИ в Босилеград 

и потърси около 230 рабо
тници, всред които най- 
много квалифицирани и 

с полувисше и виеше об висококвалифицирани ст- 
разование са просветни роителни работници и ме 
работници. С виеше об талици, както и 100 нек- 
разога-ание работа чама и валифицирани и полуква 
един икономист, двама и\н лифиципаци работници, 
жинер-и по- горско дело, Без оглед, че тази органи

А.Т.

БАБУШНИЦА

Сесия на Общин
ската скупщиназация покрай другото преелин аррютгом, един тех

нолог и един 'инжине.р по 
охрана на труда.

В областта на трущоуо- те. от нетрудоустроените 
тоояването съществуват и в общината досега пито 
с^беас^вни слабости. Ор- един не се е обадил на 
ганизациите на’ одруже-

длага и дошколуване и 
школуване на новоприети За 28 септември т.г. © 1986/87 година. Между

Бабушница е насрочена 
съвместна сеаия на трите 
съвета на Общинската 
скупщина. Делегатите на

другото в този доклад се 
посочва, че броят на уче
ниците и в основните учи 
лища, и в образовател-В. Б.конкурса.

^ /Л
ЦРт., „ I*. ■> . - ■ . А..ДО

ш-шшШшк '1

ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СК В СУРДУЛИЦА ЗА СТАБИЛИЗАЦИЯТА

Възможностите са ограничени
Не се осъществява и 

оповестеното разтоварва
не стопанството и матери
алната основа на труда 
вместо да укрепва посто
янно намалява. В органи
зациите на сдружения 
труд, стопанисващи със 
загуби („Зидар", „Власи- 
на-гостилничарство" 
Строителната занаятчий
ска кооперация „Власи- 
нац" са необходими енер
гични акции

хиляди динара. На засе
данието. на ко.ето значи
телно внимание бе посве
тено _на загубите бе под
чертано-, че ..Зидар" е от
чел загуба от 29 милиона 
динара. „Влаоина-гоотил 
нинарсто" — 23 милио
на и „Влашнац;'-ч .— 24
милиона динара. На сто
панисването в тях са вли
яели не само новите раз
поредби за изчисляване
то- на прихода и -дохода: 
ню- и многобройните субе
ктивни слабости.

Особено внимание бе 
-посветено на стопанисва
нето да гостилничароки- 
т-е оргаизации и на от
криването .на частни ка
фенета. каквито днес има 
все повече. Бе изтъкнато, 
че трябва да се изготви 
щателен анализ за гооти- 
лничаркпжхпо и да, ое пре 
дп-риемат мероприятия за 
изравняване на условията 
в обществения и част
ния сектор — от издагаа-

ош-е по-тежки дни док-ол- 
кюто не се премахнат от
рицателните тенденции. 
Такива прогнози — каза 
т-ой —• бавно, но оигурно 
ое осъществяват.

Общият доход в сурду- 
л-иш-кото стопанство през 
първото полугодие на го
дината възлиза 17,7 мили
арда динара и в сравне
ние със същия миналого
дишен период е увеличен 
е 14,4 на сто. Разходи
те възлизат 13,6 милиар
да- и са увеличени с 23 на 
сто. Акумулативната ивъ 
зпрюизводствена способ
ност на стопанството от 
0,7 на сто е спаднала на 
0,5 на сто, т.-е. от' 2,9 на 
2,6 на сто. През този пе
риод средният личен’до
ход в стопанството възле
зе . на 97 664 динара и е 
увелич-еи с 92,5 на -сто. 
От значение е обач-е да 
се подчертае, че в „Зи
дар’.', ООСТ „Продукт" и 
в 'селскостопанската коо
перация „Йе-лашница". в 
-които работят около 800 
души срещният личен до
ход це достига ни до 70

Т&

: :;15^ 1Ши

-скупщината ще разгледат 
няколко в м-омента твър
де актуалмц въпроса. -Пре 
ди -всичко ще -ое зан-озна- 
ят с доклада за причине
ните от сушата тазгодиш
ни щети. Според досега 
■събраните данни -сушата 
е нанесла щета в размер 
от .над 2,56 милиарда ди
нара, като при тота-а само 
цапеш1ищата е претърпяла 
щета от 856,8 -милиона 
динара. В ня-к-ои селища 
добиви -от царевицата из-о 
бщц няма да има. 

Делегатите също така 
ще бъдат запознати с до
клад по осъществяване 
програмата на работа на 
основните училища и об
разователния център „Вук 
Караджич" през учебната

ния център, намалява с 
оглед засилената мигра
ция на населението от об
щина,т-а към вътрешност- , 
та на страната.

Санитарната инспекция 
в Бабушница е на-правила 
проверка з-а състоянието, 
на обектите за производ
ство и продажба на жиз
нени продукти и предме
ти с общо употребление. 
Едновременно ще ое раз
гледа и чкгформация .за- 
организираността на пре
возване на пътници и то
вари на територията на 
Бабушнзшжа община.

-На пр-оведено-то на 15 
септември заседание на 
Общинския комитет н.а 
ОК в Сурдули-ца главното 
внимание бе посветено на 
-икономическата стабили
зация в общината и на
предстоящите задачи на 

. членовете на СК. В уво- 
изложеиие надното

Урош Маринкович, пр-ед- 
-оадател ка Комиоията за 
обществено - ик-он-омкче-с 
ки отнош-ения -към ОК 
на СК бе изтъкнато, че 
нече -няколко години все- 
-ки анализ за стопанисва
нето приключва с п ротно 
зиране, че ни . очакват

не на п-озв-олания за ра
бота до съответна данъч
на п-олицика.

Делегатите ще обсъд
ят и някои други въпро
си.

С. Микич Ст. Н.
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СУРДУЛИЦА

Пълна информация я
• Това е девизът 

на Сурдулишка община •
За десетина дни Общи 

нскмят синдикален г 
в Сурдулица завърши 
чко, моето беше

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОСС В БОСИЛЕГРАД 
ЗА ИЗБОРНАТА АКТИВНОСТ В ~

ТЕ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИспособни кадри ПЪРВИЧНИ

на оборната 
Започна Приети документидейност 

срокът за
са. снабдени

в синдикалната организация 
предизборни събрания

■°'И. с които 
В'СИЧ1КИ ПО.

Прашим 
вим в кюак г 

П'0'0 цеду|р ални 
со занимаваме

съвет
- В1СИ

вление е продиктувано от 
■слооюе.ната П РЕДСЕД АТЕЛСТВО- 

ТО |на Общиисзкия 
кален съвет в Босилег
рад, .на проведеното през 
миналата седмица 
ширено 
съди и прие

ят д а се мени полоокение 
то ® организациите.

На заседанието се под
черта, че в предстоящата 
изборна активност, ко
ято фактически и започ
на. а според приетата про 
грама ще приключи към 
кюая на ноември, трябва 
да подтиква и мобилизи 
ра всички субекти 
по-голяма производител
ност, дисциплина- и отго
ворност, .икономисване 
и пкмнататъшно разви
тие .на еамоуправителните 
социалистически сшюше 
ния.

общественю- 
икономичеока обстанов
ка и ние вече свикнахме 
да го наричаме ..разреша 
|ване на жизненютреохтя- 
хците ггроблеми на т.руде 
щите се”. Те са многобро 
йни. остри' и В1сеизв1естни. 
Разрешаването им обаче

опит да вър 
с времето и с 

въпроси

оиндинужно
за успешния старт на 
борна-та дейност из-

в 'ПЪРВИЧ раз-
заюедание, об-

оамо тол- 
К.СЯЗО, колкото е необходи- 
мю‘ обяснява Иван Ма 
рингович. председател на

Кое

ните синдикални органи 
зации. За тоша време ое 
състояха заседания на 
Председателството и на 
ОСС, както и

документи 
за предстоящата изборна 
активност в първичните

орпашиза-догогаор с 
председателите на синди
калните организации. По 
дготаени са необходими
те политически 
ти и изборните формуля-

аиндикални 
ции: .решение за избори
те и програма с 
делени срокове.

е централното нап
равление в настоящата из 
барна дейност 
лната

не зависи 
жирането- на Оиггилгката-. 
Някои от тях не могат 
да се решат на общинско 
равнище. Затова в прак
тическото ни отношение 
към жизнените 
на работническата 
и останалите трудещи ос 
доминира стремежът на 
Синдиката да . се бори и 
и-гз-бори за ефикасно раз
решаване на- въпросите, 
които са по силите на ор 
ганизтц1иите на сдруже
ния труд и общината ка
то цяло. При сегашната 
слепена обстановка- на 
Синдиката, както и на 
цялото общество, най- 
много трябват способни 
кадри и пълна информа
ции. Мож-е да ое каже, че 
това- е девизът на синди
калната изборна дейност 
.в Сурдулишка община — 
отговаря Маринкович.

На 15 септември запо
чна срокът за предизбор 
ни събрания на първични 
те синдикални организа
ции. Изборните събрания 
ще се проведат след 15 
октомври. Изборната дей 
тост в Съюза на синдика
тите в Сур'дулиижа об- 
щи1.ча ще приключи до 
края на годината.

само ст анга- към
опре-® синдика 

ортаииза1Ц!ия на 
шата общцша ?

Централното

вадокумон-
На заоеданието члено

вете на Председателство- 
1'о на ОСС, разисквайки 
за из|борната 
подчертаха, че в 
първични синдикални ор 
гаиизации, по време на 
предизборната и избор
на активност трябва вое-

напра
БОСИЛЕГРАД въпроси 

класа активност 
30-теДиректори бе» подкрепа

Членовете на Председателството 
щинския синдикален съвет в Босилеград пре 
ди десетина дни взеха решение, 
изборната по-рано делова 
„Босилеград" в Босилеград 
то политическо съгласие от страна на Общин 
ския синдикален съвет".

Креслата на тази

Инак, според изборна
та програма в първични
те синдикални организа
ции ще се - проведат по 
две .събрания, предизбор
ни и изборни. Предизбо 
рните събрания, според 
плана трябва да приклю
чат до 20 октомври. На 
тях първичните синдика
лни организации, .освен 
евидентиране на възмож 
ни кандидати за членове 
на изпълнителните огбо 
ри и отговорени длъжнос
ти, ще бъдат обсъдени и 
приети -и отчетите за ра 
ботата ой през изтеклите 
дее години. Изборните 
пък събрания трябва да 
.приключат до края на но
ември. На тях ше бъдат 
приети акциюнни програ
ми за .работа на синдика 
лните организации през 
следващия двугодишен пе 
риод и ще бъдат избрани 
лица за ръководни дълж- 
ности в синдикалните, ор 
гаиизации.

на Об-

с което „на 
структура в ТО

странно _и критично да 
анализират 
в своите

състоянието 
организации. 

Преди всичко, необхощи 
мо е критично и обстой-

се оттегля дадено-

д е лова структура, т.е. на 
директора на трудовата организация и на ди
ректорите на основните организации на сдру
жения труд — „Слога", „Услуга", „Изград
ял" и „Напредък" са. засегнати 
бе подчертано на заседанието 
честшгото се и дълготрайно закъсняване в из
плащането на личните 
.общите служби на трудовата организация". 
— Заетите в тази служба (около 30 души) — 
казва Василка Петрова, 
щинския синдикален съвет в Босилеград лич 
ните доходи получават два па и повече месе
ци след заетите в основните организации. Ус 
тановихме, че средства не са пчзд въпрос и за

но да ое. разисква за про 
изводителността на 
да, трудовата 
на, провеждането на мер

тру- 
диеципли-

ките за- икономическа' ста 
би1 лизания, 
нето и

понеже, както
осъществява 

разпределението 
на дохода и чистия до
ход, лолзуването на ообст

са „виновни за

доходи на заетите в

вените ресурси и 
Нужно е и да се оцени, 
колко и как първичните 
синдикални организации

пр.
председател на Об-

осъщсствя.ват утвърдени 
те конгресни становища., 
п.ри това отделно внима
ние да .ре посвети върху 
дейността ;и приноса на 
всеки. член ори „утвържда 
нето и провеждането на 
п р.»етите становища в 
практика и .как допринас

едно такова отношение, което създава недо- 
волегаие и ревошт всред заетите в общите слу
жби занапред няма място.

Очаква се по въпроса наскоро да разис
ква Координационното тяло за кадрови въп
роси към ОК на ССТН. В. Б. К. Г. М. Я

КАКВО СТАВА С ПЪТЯ В ДОЛИНАТА НА 
Р. ЕРМА?

предвид, както и факта 
че гражданите от този ра
йон вече губят търпение, 
отговорните хора в общи 
пата предприемат нови 
мерки, тъй като досегаш 
.ните нс са дали очаквани 
те .резултати. Преди вси 
чко подахущюна е пълиа 
.информация за положе
нието на пътя от първо
то срутвате в ждрелото 
през март 1983 до днес. 
Информацията с изп.рате 
на до Председателството 
на СР Сърбия, Централ- 
пия -комитет па СКС Из- 
агьлпнтс!Л1Пия съвет на- 
С РС, П.р сдосдатслсшото 
на Со циалистич-еокия съ 
юз на Сърбия, до Репуб
ликански я комитет за 
съобщения н връзки. Ре
публиканската общност 
за пътища, както и до 
съответните органи .и те 
ла в региона и до четири 
тс МОСТИИ общНОСТИ —
Тръноки Одороюци, Пета 
Чинци, Иасровци и Куса 
врана. Проведено е -и 
заседание >га Комитета за 
иароина оабраиа и общес 
таената самозащита в общ

ше договора поради не йната, на което е заключе 
но най-нап.ред да се ча
ка десетина дни док-ато 
всички, до които е изпра 
тена информация имат 
време да реагират. След 
това ще се потърси при
ем в Председателството 
-или в Изпълнителния съ
вет иа СР Сърбия за деле 
гация от Диммтроипрад,
■с представители на спо
менатите местни общно
сти.
Делегатите на Общината 

та скупщина приема две 
заключения: д,а ое потър
си ниоано ощедомеиие от 
.републиканския комитет 
и Само-управителната об 
щнбет докъде се е стиг
нато в разрешаването на 
проблема и как те виж
дат разрешаването му. 
Срок е десет дена. И вто
ро: Общинската окупщм 
иа и занапред л» води 
всички активности в раз 
решаването иа този п.|ю 
блем и на следващата ое 
сия пак да дад.с -инфор
мация за взетите мерки.

дости-г па съответен про
ект. Имайки предвид, че 
в района на Бурела има 

общно-с-четири местни 
ти е 1200 жители, които 
със забраната за движе
ние по пътя от Пога-и.ов 
ски манастир до Т.ръиски

Изминаха вече 25 дни 
от определената дата за 
започване санацията на 
пътя в ждрелото на река 
Ерма, а работите още не 
са започнали, мито ое 
знае кога ще започнат. 
Глашен и единствен вино 
вник за това е Републи
канската самоупраииггел- 
«а общност на интереси
те за пътища, която 
последния момент отка
за да подпише договор с 
предприятието за пъти
ща от Ниш, което тряб
ваше да бъде изпълнител 
на работите. Тона са 
най-новите сведения, овър 
зани с разрешаването на
зова пътно направление, 
което на последното за
седание на Общинската 
скупщина в Димитровгр
ад съобщи на. 1лелсга'ли- 
те пре-лссдатолят на скуп
щината Слава Тодоров.

Въпреки проведените 
предварителни разгово-

въпреида 
оведения на 

съответните комиоии по
сетили ждрелото, обезпе
чените средства от 154 
милиона и заповедта и а 

комитет

ри и договори 
последните

Одсровци, от трети март 
тази година па пълно са 
откъснати от центъра па 
общината, то отношение
то на спомената общно
ст към разрешаването па 
този проблем е крайно не 
коректно.

И.майии всичко това

републиканския 
за пътища от 17 юни 1987 
да предложи начин иа са- 

Релублика нотатанация
общност за пътища нищо

в е предприела, и иа кр 
отказала да подпи-

не
а-я е

А. Т,

СТРАНИЦА 5
1987БРАТСТВО * 25 септември



ИИВИШШ1Ш прризволствп^ самоуправление гг
ТО „ДИМИТРОВГРАД" СЛЕД ГОДИШНИТЕ ПОЧИВКИИЗ ДЕЙНОСТТА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГА 

НИЗАЦИИ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Неочаквани проблемиТРУДЪТ СЪЗДАВА
доход На старта след годиш

ните почивки в ТО „Ди
митровград" производст
вото ненадейно се стълк- 
иошяоа с неочаквани про
блеми. Именно всемщднс® 
'ното отсъствие на голям 
брой работници по раз
ливи причини създава 
изключителни труднос
ти, па нормалното произ 
водетво ое поддържа с 
големи усилия и а непос
редствените произволите

вено пред годишните по
чивки, ръководителите 
на Гумарата обърнаха вн 
'имапмсто на това явле
ние, но очевидно слаба е 
била ползата от това пре 
дуиреждение. Гошям бр
ой отсъствуващи работим 
ци с характерен за цяла
та ТО ,,Димитровград", 
ио иай-застрашеню е про 
изводството на кецове. 
Сто отсъствуващи работ
ника всекидневно през се

чуждестранните и дома
шните потребители. Само 
на партньорите от Съвет
ския съюз трябва да се 
доставят 40 хиляди чиф
та детски ботуши (норма
лното месечно производ
ство се движи около 20 
хиляди чифта}. Когато се 
«мат предвид и задълже
нията към домашните по 
требители, ясно е, че сеп 
тември е изключително 
труден месец. Подобно 
е положението и в оста
налите произврдствени ед 
инати ,а особено ® цеха 
„Техническа гума", къде- 
.то трябва да се наваксат 
някои изостанали задъл 
жения.

В .строителната трудова 
организация „Изпрадая" 
в Босилеград състояние
то е мобилно. Организи 
рани са всички обществе 
ни сили: първичната па
ртийна и синдикална ор
ганизация, отделните са 
моуправителим комисии и 
пр. Всичио с цел, подшие 
ние на производително
стта -на труда, качееше- 
но и навременно изпълня 
ване строителните обек 
ти и значително намаля
ване на разходите. В ре
зултат на тов-а отчетената 
загуба от 17 188 531 ди 
нара през първото три
месечие, не само че е по 
крита, но и .според шест 
месечния финансов ба
ланс 182 заети известна 
сума са отделили и за раз 
ширяване на материал
ните основи на труда. Ох 
рабрява и Фактът, че по 
наюгоящем .навреме се 
изпълняват плановите за
дачи. Приключи' изгра
ждането на здравната ам 
булатория в село Дукат 
и Братковци. Сградата 
на детската градинка 
„Детска радост" .в Боси
леград също така е гого 
ва и тези дни се очаква 
обектът да бъде преда
ден на ползуване. Прикл 
ючва и изграждането на 
обществена жилищна сг 
оада. Ритмично ое из
пълнява и строежът на 
новата фабрика за тек
стил, която финансира 
„Чегьр" от Ниш, както 
и жилищната сграда за 
потребите на тази фабри-

— подчерта директорът 
на организацията МИТ
КО РА.Н.ГЕЛОВ и добави,
— че .все още няма мяс
то за самоуспокоение. 
Все още «ма редица су- 
бе1!сгивии причини, кои
то изискват бързо и сос 
шно разрешаване. Пре
ди всичко все още има 
голямо число работници, 
които по еаин или друг 
начин неоправдано отсъс 
твуват от работа. Това 
особено се чувствува по 
време на сезонната селс 
ка работа. Тъкмо тогава, 
когато и в организацията 
най-усилено се работи. Са 
мо през миналия месец 
сме загубили над 4800 
тпудочаеа, което за наша 
та организация .със 182 
работника не е малко. В 
това отношение трябва 
да предприемем по-ефек 
тикни мерки. Покрай то 
ва и структурата на рабо 
■шилите (голямо число ра 
ботници са ® напреднала 
възраст и не са .в състоя 
ние, или съвсем трудно 
изпълняват строителните 
норми) зле се отразява 
върху осъществяването 
на плановите задачи, а ра 
збира се и върху създава 
нето на дохода — подчер 
та Рангело®.

В тази трудова органи 
зация изтъкват още един 
охрабряващ фактор — 
имат обезпечена работа 
до края на годината, кое 
то в затруднените икошо 
мически и стопански ус 
ловия е от особено значе 
ние. Понастоящем, освен 
в Босилеград, строителни 
обекти ,,Изгладня" от Бо 
силеград има и ,в Кра.гуе- 
вац и Любляна.

ДОГОВОРЕНА Е САНА 
ЦИЯТА НА „АВТОКЛА
ВА"

След аварията в „Авто 
клава" наежеро лоследи- 
циче трябва да се сани- 
рат. Работата е договоре 
на с ,,Гоша" от Смедерев 
ска паланка, а заключите 
лният срок е шест месе
ца. Професионалните сл 
ужби на ТО „Димитров
град" и „Гоша" полагат 
всички усилия, за да сък 
ратят срока на санация, 
но се явява проблем спе 
пиалният материал, кой 
то трябва' да достави ед
на от югославските сгома 
ноогеярни.

примерът на в конфекци
ята за обувки, където на 
пример на 9 септември от 
476 рдботнмка почти сто 
.са отсъствуващи. Най-®е 
че работници отсъствуват 
по „болест". Обаче съм
нително е, че немалък бр 
ой работници са се „раз 
болели" по време на го
дишните почивки, т.е. пр
ез август, па села- „огболе 
дуалните дни" от август 
,наваксат през слънчевия 
септември Очевидно твъ 
рде леко. ое е получавал 
подписа на лекаря за не
способност за работа.

чифта по-малко произ
ведени „балетанки" или 
невъзможност нормално 
да работят две автомати 
2«и линии за производс
тво на кецове. Пробле
мът придобива най-сери
озни димензии. ако се 
има предвид задължение
то на ТО „Димитровград" 
към чуждестранните и до 
машните потребители ко 
ето през септември е изк 
лючмтелно, голямо.

Очевидно, касае се за 
злоупотреба на лекарски
те удостоверения, па на 
отговорните служби в Гу
марата е да засилят кон 
трола над „болните" рабо 
танци, за да ое нормали
зира положението в най- 
къс срок.

НОВИ КЕЦОВЕ — ИЗК 
ЛЮЧИТЕЛЕН ИНТЕРЕС 
НА ФРЕНСКИТЕ "ПОТ 
РЕБИТЕЛИ

Традиционните панаи
ри на обувки в Париж и 
Бсшоня (Франция) по вси 
чко личещо ще бъдат тв 
ърде успешни за ТО „Ди 
митровград". На панаи
ра в Париж ф.ренемите 
потребители са проявили 
особен интерес за новите 
кецове, па в найкжоро 
време ое очаква подписва 
не на- конкретни догово
ри. Налице са всички из
гледи този артикул нас
коро да се озове и на па 
зарите в Италия.

Един од основните про 
блеми — набавката на 
платно успешно е решен 
с „Власинка" от Влаоотик 
це. Производството за 
домашния пазар, ршочна 
на 14 септември т.г.

ма.
— Наистина съютояни 

ето ни през последните 
три — четири месеца е 
мобидно. Впроаем вмес
то 8, работим по 9 часа

На срещата с работни
ци от Здравния дом в Ди 
митровград.м. я. непосредст-

В СУРДУЛИШКИ „ЗИДАР"
УСПЕШЕН РЕМОНТ
Според думите на ИВ

АН ПЕТРОВ, технически 
.ръководител в ТО „Дими 
трювград", .след годишни
те почивки производство
то и ремонта протичат 
без сериозни технически 
трудности, което ясно сши 
детепетвува (поне засега), 
че р емюнтът .е успешно 
направен. Производство
то от ден на ден ое ста
билизира, но доколкото 
се касае за техническо- 
тех.нюгаопическата страна, 
заоега няма проблеми. 
Ина1к ТО „Димитровград" 
през септември рчакюат 
големи задължения към

са боледуваннятаУвеличени
Компенсацията за бо

ледувалия на работници
те през този период дюс 
тилна към 13 милиона ди 
нара, което е три пъти по 
вфче по <угноше(ни€ / на 
същия периюд през мина 
лата година. Интересно, 
че за боледувалия през 
първото полугодие т.г. са 
заплатени повече, отокол- 
кото през цялата 1986 го 
дина, когато оумата е въ

злизала на около 9 мили
она.

ООСТ „Зидар" в Сурду
лица, стопанисваща в

СТО „МаврОво”
съ-

Честите отсъствия от 
работа показват, че зида 
рите лесно идват до „ бо
ледувалия" в медицинс
кия център „Милентие 
П.опович". Поради това е 
необходимо да ое устано 
ви по-добро сътрудничес-

става на 
от Скопие, през първото 
прщу1годие на текущата го 

работи със загуба, 
към 29

дина 
достигаща сума

0>овенмилиона динара.
на работа инедостатък 

неосъществявале на фин- тво между тези организа
ции, понеже това е 
общ интерес.

план, върху раз 
на загубите .оказаха

отансогаия 
мера
влияние и боледуваннята. с. м. Предраг Димитров
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) 1| А ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ

1ШМУНИС
Белград, 25 септември 1987г

Лъже-пари лъже-царствоЦ !_с лъже-^тари. се 
царство изгражда лъже 

© оцеодяваие € СТаР човешки опит
ти на .обществото. йстмтата^^Гъв 11 СТ1°™»жа система цялостно, .разполага
ладушки край ое изграждало такова мач™ С повече ЗДР3™ пари, а между менителни-

(ГпуГП льже. ГЕкуГс^ “ГГ

с което плячката е издатината нпС 1®ж®рюл' и-ьн,е между .стопанските субекти, пак,

^ТмГГ“- ^ГГмиГЛ“ “ б№
■г=^г:б^сГ^ос^шГрГ ;ь“ —>204—-дчен израз таа лъжата самил пари- .лиавд динара загуби и почти един
то на този случай р тгг^? ’-С 0,рмР“|В1а1Не ---ард долара (в динари) курони. разлики, 
на оапюговате^нн тайният фронт рценяша ое, .че курсшите разлики на На-

на^ощиалистическото разви датата .банка, на Югославия достигат стой- 
в ералнИ1« органи на обществото, нюот от 6 милиарда долара. Също така ое
В тази мозайка измамен е човекът, правото цени че деловите самки са пробили упвър- 
му да бъде по-добре е изложено на .резил, деншя със закона лимит по пласмента на 
а потрес ата му за демокрация и за демокра капитала дори с 800 милиарда динара! ра- 
тически живот 'на -сшмюуправител е изтлас- з&цра ое, нови).

Всяка плячка, пък и тази, Специален, отдел в една такава югос- 
уоива и. самата сшюоснда на човека. В конте давена мон^еднокредоитна мозайка имат вза- 
к-сга на една такава практика

-манга-о югославско изобретение:
. е в това. де рветът с изградена монетна слабва и мощта на технюбюркжратическите 

структури на обществото. За да може да 
ос обезпечи по-нататъшното повторно -раз*- 
пред елени е на тази мощ, необходим е нов 
капитал: тъй както стопанството не може 
да го обезпечи, тъй като чуждите извори 
са пресъхнали, отбраната на стария начин 
на производство, (отношенията и на .инста
лираните бюрократически структури, пра
ви ое опит да се продължи всичко това и с 
ценни книжа без покритие. Тук е и отго
ворът на въпроса откъде така откровеното 
потъване 1на моралните стойности в югос
лавското общество. Защото, югославската 
революция не застрашават великокладуш- 
ките пуяци, но технобюрокрацията. никна
ла върху самата тъкан на революцията. Оба 
че, ничия (свещ) не е горяла до зори, а 
още по-кратко е горял блясъкът на всич
ки лъже—пари и на всичко онова, което с 
тях е идвало и заминавало като един те
жък сън.

Моралната обнова на югославската ико 
номика и общество цялостно е възможна 
върху промоцията на нов начин на произ
водство и нови отношения, със зачитане на 
икономическите закономерности и развити 
е то на роциаивистичеакото самоуправление. 
Реформата на цените и на монетната аисте 
ма е нужноот. Трябва да се утвърди кой 
кому и колко е дължен, да се оцени реал-

разлика-

няма взаимно задължа
без

в
година отчетоха спорни

ми

ти е

кана настрани.

ооциализ- имните отношения на самите организации 
мът деиошително се доживява като свят на на сдружения ТРУД. Оценява ое, че такива 
жабешка перетгекти^а дегенерирано бюро гаранции без покритие (неспособност да се

плати орочно) има към 13 милиарда дода- 
Обаче, тона което не само тревожи, но ра. С други думи казано .нерегулярната цир 

просто учудва, е фактът, че великокладуш- кзчгацпя на парите (непокрити, лъже — га- 
кият случай не е усамотен. Дори може да ранции) в сегашния момент достигат износа 
се каже, че това е случай, който потвърж- на чуждеех ранни те дългове от двадсоетина 
дава правилото на югославската финансова милиарда долара. В тази сума не влиза ли- 
недаоциплина. Ако винаги и не са в игра- хвата и провизиите, което сигурно би дало 
та полици без покритие, тогава това е ня- още по-неприятна картина на югаславкжа- 
кой друг облик на дезавуиране на моралния та монетно-кредитна система.

крагичеоко -схващане на обществото.

ното състояние на производителните мощ
ности и реалното им бъдеще, да се оцени 

В оценките на последиците на това и националното богатдгво (което също неюо- 
има спорове, нгролирано се харчи за отбрана на техно- 

обаче общата оценка е точна тук започва бюрократичеоките интереси!) и въз основа 
сивата емисия откритият фронт на контрареволюцията в, на реален баланс Да ое мобилизира народ

на парите и техните субсштути, презлослед Югославия. Обаче, тази контрареволюция ното -стопанство да се наоочи към създава- 
ните няколко чк>дини просто не можаха да не е .само идеологическа. те е оамо обще- не на истински .стойности. Опитите с чуж- 
се чуят силната олелия на представляващи ствено ретапрадна, касае се за конзерва-, цл рецепти да ое .реши- югославската криза-, 

фунщамегнтализъм за- тивизъм като общ мироглед. Например, са опити да се опаси технобюрокрацията в 
маокишн пои натиска на интернационала Муица Хъриица не е случайно изплувал от отчуждените центрове на обществената 
на банковия капитал С тава мерките на тъмата на вековете ма брега на Велика Кла- мощ, а не истинско търсене на изхода от 
югославската монетнодкредитна политика душа, а след това и «а всички други нащио- кризата. Ако на народа кажем дейсдаител- 
оставяха итечатление на ресгршствиа стро иализми, като субсшитут. ,като знак на ага- ната истина за нашите опъвания и обезцен 
гаоГ а щщгитуционал-изираиият пое рия начин ма производство и отношения, в. яваеето ма богатите придобивки, «яма да

разори монетната които доминират феудални господари. липова пряко потребната подкрепа. С наро-
сис^^Ггтрлната Само няколко сведе- Впрочем, фактът, че сивата емисия на ден заем много неща биха били решени,
система на спуаиага, __ са държа1В. па,ри ^„3 равноправен партньор в обще- мооке преди воичко да ое почне с ннедря-
ния- (които 1нтяват1х. общес.лвешю с-гасиото възпроизводство ч.рез легални и ваме на нова структура на стопанството, за
на тайна защото и глуа оцеика и,мсн ,1равююо дефинирани облици на фиикшюавю моето като врабците в кло.ните обещаващи
оогатегшо) потвърждават таз ЖТ &ут то общуиамс е мошедиад на обстоятелство- оиоок иет, а изобщо «е политат, приказват 
но, докъде ое е стигнало с р т-_ ^ то чс сх,п!пал1'СТ1вото с омопромриирано. и че нашите -гемнобюр.сикрати вече цяло десетия е

■ .о на полиците наи-очеиидао момеш-а ,]Шма тбеграпт сибароами средотаа за пор- тие, а кищо сериозно ,»е е направено. Съю- 
~ьт, че юлосиаиамото <Л^|П1аиЮШО Самю мата. работа. 'Понеже тези средства в от- зът иа комунистите -има реален шанс да 
на .берзата иа парите може да <> у- • ^ чу./К№тшТС цантровс н:а обществената мощ опечели дове||*ието на народа, без разлика
две пети от пуснатите полици. ‘ ‘ ' „ “ харчат ,н.аш1И|рЮ1М0, .вън от производството, че ю щзтоюпия период и тук имаше лупания, 
три пети, цракдар-еокм са бм покри ■ '' липшта на материално подпомагане от- Миленко ПРЕДРАГОВИЧ
,»ането с поошца и то-доони книжа ~

престиж, на правовите .норм.и и . на -всички 
валидни оценки на обществото. Иконом-ис такова състояние може да
тите, ковто упорито предупреждаваха от 
небивалите последици на

те икономическия

поеъдие, м,вж ду народно -сътруд- 
иичеств®. пш-анираме) продължа
ва погаече от една година, 
разликите не са намалени. Тъкмо 
Това бе един от аргументите, че 
членовете на Продсодателотвото 
на СР Сърбия приеха предложе
нието да ое мине към комститу- 
цимпиитс цромеаш и го пуснаха 
иа пубигично обсъждане, защото 
вяпхват, че и тези разисквания ще 
бъдат разрешевш спорните точ- 

(На 2-ра стр.)

авимокото и ръководството на ,,цеПървите реагираиия иа пред-
лоокението на Председателството нтраяяа" Ст^рбия. Тази оценка 

0р Сърбия да ое мине към като вирус на някоя заразителна 
посмяна на Конституцията на болест веднага, мина на всички 
ттяи република дойдоха от ръ- делегати от САП Бойводина, ко- 
„тоошшя връх на САП Войводи- «то след това упорито я повтаря- 

,.държавния", ха, .винаги когато имаха удобен

'комонтар НЮ

Конституционни
промени с 

народа или...

партийния «
нямаше забележки оър- момент за това. Така направиха 

и иа сесията на Скупщината на 
документ е СР Сърбия от 14 септември.

Трябва да се подчертае, че

иа,
Попрало 
ху нап1Исанюто

.на факта, ч.е този 
' пуонат" » ю^шествоиоагта, а оре
" зрително «сичюи негови точки това съглаюувоне на вътроопите 
два-^ с.ьгласувани между помрай- точки (държавна сигурност, ира-

п тази програма.
ЯР

лс



2 Комунист
УДАР ОТ „АГРОКОМЕРЦ"Конституционни 

промени с 

народа ипн

I

Против динтатурата на 

„благосъстоянието“
■ ■■

Без разлика от мой ъгъл на- и функционирала симбиоза на та и себц ои и системата. Всичко 
блюдашяме гъсто изпр вплетения две деформации от наглед прекги- това е позаато и декларирано. За 
възгуг 4*1 въпросите. .шито побу- вюносгавени идеологически табо- всичко и за онова, ,което 
жда т. нар. афера „Агрокомерц”, ри. Създаден бил един адски след „обаче”, нужен е обрат а 
ще ааоепнрм панорамата на на- брак между, на пръв поглед, лре- размислянето и действувансто на 
шата вътрешна обстановка — по- лестната капиталистическа „невя- «олщнистите. Това не с лесно, но 
зициите, поведението и взаммо- ста” и — когато се погледне по- е нужно. Някои влакове «е чакат, 
отношението на основните кои- добре — оталинисткия „младо- 
ституционни институции. Ударът женен". За монолитността на 
от „Апрокомерц'' и всичко, което брака кагго че ли е 
във връзка с това е доютъпио до- сдмновсрис. Оттам ое появил ,на конкретен. Въз връзка с това тря- 
сога на обществеността и съзна- кои и онзи ./кум'', разбира се от б®а ,и. конкретно да се действу- 
нисто говори, че се касае „обек- миналото. Опъкото основно отно- ва- .Според видяното досега, ох- 
тинио” и за още едно .контрарево Тнеиие е1стествюно |ражда други рабрява и фактът, че органите и 
люционно и противно нституцион- извращения. организациите на Съюза на кому
но действуване. което се появи имотите в Босна и Херцеговина,
под маската на „нашите оистем- особено когато се касае за област
ни предимства и прогреса”.

■В:се пак. да тръгнем от основ
ното — от човека, още по-близ
ко, от трудовия човек — произ
водител. И това в областта, на 
която довчерашния „Апропо- 
мерц” ущанови производствени 
и други отношения, каквито ус
танови. „Агрокомерц” възникна в 
една недостатъчно развита тери
тория, като шанс не само за по
стигане на ооезаемо добро, но

(От 1-ва стр.)
идва

ки. А добре се знае, че трудещи
те ре и гражданите чувствително 
по-м.аико 001КЮ1ДКЮФО ръководства
та са обременени от разнообраз
ни предразсъдъци и „отделни" 
интереси, крето е едно от съще
ствените предусловия да се стиг
не до добри решения. Предимст
вото на публичните обсъждания 
над договорите зад затворена вра 
та се състои и в това, че в пуб
личните разисквания ще се уз
нае кой какво мисли и кой как
во предлага, а в' случай на нес
получливо ренкзнме. поне ще ое 
създаде възможност на тези, ко- 
дто лошо са предлагали да се от
неме прашещо да се занимават с 
тази работа.

Привържениците на договаря
не между четири стени от деле
гатите на Скупщината на СР Сър
бия получиха въпроса: ако за 
всички предложения на конститу 
циомните промени имаме твърдо 
договорени становища, защо ни 
е тогава публично обсъждане? 
За какво ще ое разисква, в слу
чай когато вече всичко се знае?

; Питаха също така, защо трябва 
да се страхуваме от обществено
стта? Не е лм това страх, че тру
дещите ое и гражданите няма и, 
в тази публична дебдта да пов
торят, че не им трябват, напри
мер, три акъли и не така ефика
сни. държавни апарата, че им е 
потрябва една, а не три железо
пътни системи и така нататък. 
Освен тези, има още много дру
ги въпроси за единството и еди
нението не само на територията 
на СР Сърбия и . покрайнините, 
но и в цяла Югославия, за. които 
отделни ръководства не искат да 
се разисква явно. Разбира се, вси 
чки тези искания от „базата" 
може лесно и убедително да се 
аргументирал;, и тогава тия, кои
то решават няма така лесно да 
си направят оглушки към тех
ните искания.

„Ашрокомерц" все пак стана 
трябвало тук където стана. Той е съвсем

та пряко засегната от „заШЕТа", 
успяха да преодолеят съотояние- 
то на блокада, шок, възможни из 
къшчватгия и да тръгнат към кон
кретна акция. Във връзка с това 
разграничаването в Съюза на ко 
мунистите е съществена, но не и 
най-съществена. Председателство
то на _ЦК на БиХ взе недвусми
слени становища и решително де 
йстеува съгласно същите. Особе
но е важна да се види широчи
ната. съдържанието и резултати
те от публичната партийна деба
та в Босненска крайна, особено 
там където истинако дейегвува- 
не на Съюза на комунистите по- 
дълго време не е имало. Поръ
ките от партийните заседания в 

■ ВиХ говорят, че неволята ги е 
накарала да ои поставят много 

: въпроси и по-ясно да видят на
шите съвкупни трудности. Това е 
и условие за решителна борба с 
цел да се стигне до обрат в ра
ботата на Съюза на комунистите 
и в резултатите на тази работа.

като възможност за създаване и 
израстване на работническата 
ютара, на работническо-класовите 
интереси и 'съзнание и отноше
ния, които по този повод и на 
такава основа се установяват. 
Икономическата авария »а „Агро 
комерц", открита поради престъ
пните действия, помогна да стиг; ____
нем до истината, че „АК" ‘— е 
наемен работещ. Наемник на чу ’'. ' 
вютвоФо, че добре му изглежда, С, 
защого е почцобре отколкюто бе 
преди, наемник ги чувството за 
бъдеще е небивали възможности, 
наемник-послушник, защого би
ло възможно съвоем чувствител
но .наказание доколкого не иска 
нещо още „по-добро". Нещр от 
каемничеокото минало ще остане 
при изплащането на финансовия 
цех на цялата тази монструозна 
операция.

Поуките и поръките на всич
ко, което е станало по повод 
скандала „Агрокомерц” се касаят 
за цялото наше обществено про
странство, Става дума за син
дром, който не е специалност за 
Велика Кладушц, Босненска край 
на, Босна и Херцеговина. И тук 
ое открояват почти воички фак
тори, които съчиняват всичко оно 
ва, което нашето положение пра
ви кризисно.

За Съюза на комунистите то
ва е още едно доказателство, че 
своята историческа роля и прак
тическа обществена отговорност ветите на това тежнения. Съюзът

Положението не е лесно. Во
ди се тежка стратегическа идей
на и политическа борба, която е 
и съвсем конкретна. Касае се за 
борба за класовия интерес на ра
ботниците, за истинско освобож
дение на техния труд <и за уста
новяване да социалистически са- 
моулпадагелни отношения върху 
този освободен труд. Трябва да 
бъдем съзнателни, защото все 
още са офамзивни противопосга-

Изплъзването на „летящия 
килим”, принудителното призем
яване на „чардака яито на небе
то нито на земята" постави тези 
хора- на нозете им. Разбира се, 
не е лесно това приземяване, а 
най-малко плавното. Клатушкаше 
имате, има го и ще гч> има. Но, 
епично говори, че тази груба ис
тина ведно и възможност да ое 
стигне до желаното делотворно

Забележките, че за предложе
нията на конституционните про
мени, не е трябвало явно да се 
размеква преди да ое получи съг- 

шжрайнинаките Ръ_
може да осъществява само: ако на комунистите трябва да се

с върне към 'своите източници и 
непосредствената си революцион
на практика. За да се отбрани бъ 
цщего на революцията. Трябва

е докрай отдан и всекидневно г 
рабогничеоко-клаоовия интерес и 
това не с фрази, но с авангард
но действуване, чмито плодове 
работникът чувствува; ако не го 
обръмва националното

лаоието на 
ководства не може да се прие- 

заЩ'0то това би било вред-мат
'но поради повече причини: —не 
би било демократически, не било 
в духа на принципите на наша
та ооииалисггичеОка система. До 
истински, общо приемливи реше
ния не може да .ое - стигне само 
чрез решаваме в тесни,колкого 
и да е професионални групи. Об 
щеегоеното обсъждане трябва да 
■бъде свободно и да ое чуят вси
чки аргументи за воички консти
туционни решения а форумите 
и ръководствата предложенията 
от публичните разисквания прие
мат като заповед за това, какво 

трябва да се работи.

съзнание на производителите за 
своето' реално щастие. Битката 
за това. трябва да се 'спечелва и

спрямо да се ограничи пространството 
за действуване на всички ония, 
които и по повод „Агрокомерц” 
смятат, че всичко е зряло за

.класовото- ако с демократичес
кия централизъм обезпечава по
стоянно ..пречистване" на собсг-в условията, когато материално

то „наказание" е съвсем известно 
Обачй, работническо- 

'исшината
ветото си съзнание и отговорност 
и осигурява вътре в себе и по- „трета Югославия". С такава от-и тежко.

класовото узнаване на 
стана „там” и това е капитал, на 
който може и трябва да ое раз-

СТОЯ.ННО демократическо наляга- говорност трябва се пристъпи и 
ие »а воички ювои членове; ако Към заседанието на ЦК на СК в 
разбива склеротичната бюрокра- 
тгеческа утайка в своето кръво
обращение; ако като движение 
се освободи от потребата за пое- парно заЬедание на ЦК на СЛОК 
поиство; ако действува преди вой за конституциамността и заюон- 
чко със силата на аргументите и носача, 
идеята — и така освободи про
странствата на демократизащия-

БиХ по повод аферата „Агроко-чи.та.
мерц" и ще се пристъпи къмплеОткрит е драстичен техно-бю- 

(рокралинеоки удар срещу систе
мата на ооциалистичеокого само
управление. Този уддй против чо- 

трябва безостатьчно да се 
Р. Йоветич разясни. Защото била създадена

и как
века 3. Диздаревич



Комунист 3
демократическият централизъм

на ПРАКТИКА

Като че ли няма правило
Д-р Драгомир Драшкович

Неспазването на демократическия 
тор на фракционните борби

бостите © дейността ,на някоя пър Деветото заседание на ЦК на 
в.И1Ч1на организация на СК. да на- ОЮК ое провеждат, а само няадол 
стоява за съответна акция или за ?ко днц преди това изявление мо- 
предпр'иемане на нужните мервди, жахме да прочетем оценката на 
за да се стигне до нужната и же- Председателствсхго на ЦК на 
дателна дейност? Въпросът е из- СЮК, че те не ое превеждат на 
лишен. ОДа.че за такова държа- очаквания и необходим начин.

намщра разбирателство са Този. случай и печатът не реаги- 
мо топаз®, когато на сцената вър ра, защото,трудно е да ое потаяр 
лу:ват фракционни групировки, ва че съществуват две истини,

отноано че за две истини може 
на да се очаква авангардно действу- 

водят ..собствена ване и революционна акция на 
членовете и организациите на 

Отказването от демократичес СК. Институцията и органите в 
кия централизъм в СК в Сърбия СЮК, които са отговорни за то- 
и заместването му с коноензус ое нно и срочно информиране на 
явява-, например когато съвсем членовете и първичните органи- 
канкретни задачи на ръководст- зации на СК, като и нисшите 
вата и организациите на СЮК и органи, не действуват достатъч- 
СК в Сърбия се провъзгласяват но ефикасно и на време. Но, то 
за ДЪЛГОСРОЧНИ или пък кога гава се откриват възможности 
то в името на АБСТРАКТНИЯ ДЕ за поставяне на различни хипоте 
МОКРАТИЗЪМ ое върши оелек- з*и. които се верифицират или от

хвърлят само от онези членове, 
които въз основа на „езоповоки 
говор" на отделни функционери 
или на . „езоповока терминоло
гия" в дневния и периодичен пе 
чат мотат да правят свои „социо 
грами" въз основа на „сигурни 
индикатори" за отношенията на 
обществените сили. за „лидери" 
на тази или онази ориентация. 
За отношенията на политическия 
плурализъм в партийна система 
тази „техника" не само че има 
смисъл ,но е и част в планиране 
то на политическите акции. Но, 
вижда се че тя не съответсгвува 
на авангардната организация на 
рабс*пн1ичсо1слта класа, нито на 
оня тип на нейната организа
ция, който в дадени конкретно-ис 
торически условия се обосновава 
върху принципите на демократи-

централизъм 
за власт и надмощие създава прос

В М'амеита, когато 
8отни1ческснкл|а1сокият

У «ас ра- 
интерес е 

изтлаюнат на мартините на обще
ственото решавай е и

3 акт е, че в това отношение 
последният конгрес на СК в Сър 
бия направи крачка напред 
големи щсилия, дискусии, 
бирателство

прикогато е 
все по-тежко положението на ра
ботническата класа, „драматични 
те изявления".

иие се
нераз-

и открито противо
поставяме на принципите 
М'0(К1р'ати'чеок и я 
Съюза

на де- 
• централизъм. в 

на 'Комунистите в Сърбия. 
Но нктуал-ната 
в а,, ч-е този принцип не се опазв-а 
именно от най-отговори ц. лица & 
СКС. Отрич® 
то тл -Председателството на ЦК 
на- СК в Сърбия :на координатор 
ока функция и предприемане 
инициативи за определени 
ции и това .не -е нищо друго ос
вен отричане функцията на един 
орган на Централния комитет

„новата литерату 
ра" и „престрелките" между от
делни ръководители не могат да 
бъдат обществена акция в полза 
на интересите -на работническата 
класа в Югославия. Затова Съю
зът на комунистите държи велик

когато тези групировки се ук-реп 
ят или когато някои членове 
ръководствата 
политика".практика показ-

-ое например право
изпит по революционна отговор
ност. Той трябва да води акция, 
да активизира организациите си, 
да ползува организационните си 
средства и 
осъществява-
ои принципи. Без това СЮК 
може да бъде н-ито авангард, нц- 
то п-о-силен актьор в политичес
ките процеси, но затова може да 
стане поле за „проектиране 
бюрокраггически постове", 
целария на езоповока литерату
ра", следователно може да стане

н-а
ак-

последователно да
о рганизационн ите

не

на
„кан-

•и-инструмент та отделни членове 
и фракционни групировки в бор 
бата им за власт и надмощие. 
Всяко революционно движение, 
пък и нашето разполага с це
нен опит в това отношение. Кол 
ко по-хритично /валоризира тези 
опити и „смуче" от тях авангард
ни съдържания, СК е по-близо до 
работничеохата класа и прогреси 
вните сил-и на обществото. И об
ратно.

Г -*• I»

тщ

АБСТРАКТЕН ДЕМОКРАТИЗЪМ чосхия централизъм.
Тебретмчттццте разискващия за 

проблемите та организацията на 
тишщо прилагане^ на демократи- СЮК или на неговите отделни 
четкия централизъм. Затова МН части, разбира се. никога не са 
ОГО.БРОЙНИТЕ ПОЛИТИКИ в прекадено много и тс трябва да 
СК В' Сърбия са не само знак на бъдат открити за нови идеи и за 
нефункционализта му федаралн-
зация, но и ига фракцио-гереха -ма ,цопо функцио-тиране. Но. 
пипулшш>1 със самата яеф-имн- 

ита ОК щ Сърбия, без разлн- 
кюшноо тя „сама по себе ои" 

позволява тамгова манипулации.

Становището, че органи за ц йон 
ното устройство само по себе с-и 
не решава проблемите, с което 
се срещнахме в подготовката за 
компреса ма СЮК и конгресите 
и конференциите на- СК в репуб
ликите и покрайнините, става мс- 1_иати|ва 
тина само тога-ва, когато остане до ,НИЗШИ. Впрочем 
само мрътао слово ма хартия.

(чл. 113 ,в Устава- на СКС) е дос
та важни димензии ма демокра- 

централизъм. Според та 
ВИСШ ОР--личеомия

зи логика мито един 
ГАН не може да предприеме ини 

без допитайте с
нов-о пробиематизнранс на него-

ако не
се касае за това. а за съвсем пра- 
ктигчно-лтаи-тичеоки въпроси, то

акция.
и в кон

ния(ресната- -подготовка под девиза 
„премахване на йерархията" ос 
минимизираше функцията на де 

централизъм, ма 
принцип, пое дока'го 
и до-като съществува 

между висши и низ- 
докато ■съшсству- 

и клаюо

гава организационният 
трябва да се разбира преди вонч 

Дори се отива догам. чс ся ..въз № к_ащо идейно-политически въ- 
можнии две единства » едно" или щрос Във връзка е това трябва 
„две 0Д1ШШ10СТН в една единност". ое очаюва ефикасно реашра- 

Напуокането на принципа на

ма въпрос
В такъв социален и обществен 

контекст организацията 
бва, намалява авторитетът й в 
Щесттвот© и сред работническата 
класа, развиват се фракционни 
борби за .власт. Затова „върша-

СЮК,

отсла-
о0 мократичосюия 

кар че този 
съществува:. не и действу1ва1не на органите иотношение
ш:и 'Органи или

иде йно чгюлити ч с оки 
основи и причини. КОИТО № 

коелно-историчеоки обуславят пс 
обходим-остга от такъв нримцнп 
р^аваншарда на <**™™**™ггяйк тай

опигошени я

демократическия централизъм, 
еелокгпивмюто му ползуваме 
дава шаис за демократизация на 5гз оглед на това кой е н с как- 
Офношеиията ;в ОК в Сърбия и в ва функция или без фупикцня но- 
СЮК, но иапротмв, открива прос ситсл на нарушава пето на демо- 
трамство за дезоронтация на чдс кратпчеса<ия центраяизъм. Теоре 

•на първичните партий- 
ортанизации. Така напримор

ако уставните органи не реаги- стойността ои само ако се осъще 
ратна време ор-сшу нарушаване- ствява или не осъществява на 
то на устава, без оглед личност- практика. Ако пък членовете на 
та и функцията която член на 
ОЮК изпмиява. осведоменото 
чдоиство на СЮК става дезорен- 
тирано. а- с неосведомената част 
членове на СК ос манипулира, мнодо съответсгвува или Форми- 
Така, поне според писането на не райе на фракции иди на действм 
чата което в разумни интервали телим оспопи за политически плу

институциите на , организацията 
не иа СЮК илм на СК » Сърбия,Устава ,н,ането" пи към 

към Устава «а СКС -е от изклю
чително идейно-политическо

ако уста-

ват
В1Изн-а

ченис. Следователно,
ако ое маРУ"вът пс 'се прилага /и 

шават •организац-иолигите правила 
СЮК, това блато-

фракционните

тичеекм ят кшцепт или теоретиченоветс и
оката парадигма може да покажен-ии принципи на

приягготвува 
'Друшироаки или иа отделни 
'Риериоти, коцто пренебрегват 
т-ереситс на революционното 
жение е полза па. борбата

на ка-
ебаче не 
тат на 
или яа
зацията.

ИПГ ончуждони
ергаиизап.пите се отнасят като че 
ли концеот или правила на повс

дии 
за ли

мош -в органм- 
ша съзна

та отношения

.отчуждена
отп-ажепиено деише няма, тогава на дело има 

стихтя, ма която оега у нас най-
влияпие 

иличма вдаст, -решително 
върху работата на форумите 
отделни организации. - „
тезясът на „менаказуемостта 
отделни фу1Н!кци>сшер!И. .които я 
но нарушават нрииципитс на Д
мократическия це1ггрализъм 
затрудняват епвзтажго му на пра 
ктяка.

и та ма - 
но нар,сдао-исто|ричеоюи
плоктюката на живота.

Дали например 
ят комитет -или

има правото

Отгам
па

от .време пс е оповергашо, от ед- радиздм. 
ии висок цъковод-итсл на Кооо- 
ию .узнаваме, че Заключенията на

покраин ним-оки
ко-обЩ1И1ИСКМЯТ

да ггооочи ела-
и (На 4-та стр.)

митет
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Нато че ли няма правило
(От з-та стр.) цт на укрепването на авангард- а и условия за реализиране на 

штте съдържания на акцията, ус «конкретна отговор1наст на СК в 
та|новд1ва единство между миши Сър 6 ад и СЮК за сегашното па
те и акциите. До това единство люокегаие в обществото и за пром- 
ое дохажда като до един диалех яиа на ггрва положение в полза 
тичеюкц момент на положението на прогресивните сили, Тези си 
в организацията, а същсиремен- ли ще бвдат заоепнати ако се то 
но и до неговото надовикатаане по лерират облиците на фракцион- 
раии нови нужди и нови съзна- пата борба за власт и надмощие 
.ния, па така и до ново качество и ако работническата киаса ое 
на единството в сложната дина- остави сама на оебе си — на сво 
мика на живота на организация ите стихийни реакции, е които 
та. Оттам

сшвишелно нодожвние и развод
няване на нейните действителни 
революционни възможности. Яв 
яиащите ое облици на фракцион 
на динамика, особено в СК 
Сърбия, би трябвало в корен 
се ноидачат за да не ни изнена- 
дят онези последици, които дра 
магично ое поедвестяват дари и 
без съществено познаване на по
ложението в работническата кла 
са и най-широките народни сло
еве, Такава драматика само мо
же да ползува на фракциите в 
СК. Но, не само на тях. Затова 
трябва да им се задават удари, а 
не да се остава на констатации, 
че «а прогресивните сили са на- 
гаеоти още един удар.

ФРАКЦИОННА БОРБА

Развитието на СЮК ое осъще 
спшива чрез сложно отношение 
на движения и арганизаии. чрез 
действително и възможно, теория 
и практика, но и чрез отношение 
на 'норми и поактическо поведе
ние на членовете, ортанизациите 
и ръководствата на СЮК на вси
чки негови равщища. Затова' ус
тавът е средство за осъществява
не на авангардните съдържания 
на акциите на СЮК и на всяка 
негова част. С прилагането му се 
върши идейно-политическо раз
граничаване, което е във фукк-

в
да

и изискването да се авангардната организация не е 
опазва и да ое прилага Устава на в състояние да даде авангарден 
ОЮК и на СК в Сърбия, впрочем белег. Опитът впрочем показа, 
както и Устава на СК в ' Косото че в нашето движение фракции- 
и Устава в СК във Войводина е те винаги водеха към разбиване
един от съществените условия за иа акцията на рабошичеоката кл 
унпешнОстта на организацията, аса отслабване иа нейното дей-

„НИТЕКС" — НИШ

Неравномерно разпределено бреме
® ДО КАТО ИМАМЕ НЕЕДИНСТВО В РЪКО- това, питат сс_ М1Н0'Г0 да работим 

ВОДСТВАТА НА СК НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОЧАКВА 
ПО-ГОЛЯМА АКТИВНОСТ НА КОМУНИСТИТЕ пари’
В БАЗАТА — ЗАЯВЯВА ЖИВОМИР ЙОВАНО- 
ВИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АКЦИОННАТА КОН
ФЕРЕНЦИЯ НА СК В „НИТЕКС"

мг да засилим първичните орга
низации, пощи нямаме прием на 
кови членове. ,Нвшо повече вое 
по-често са иокювг за напускане 
на Партията, а напускат ни пре
димно работници, майстори.

и произвеждаме, а да нямамеI
I

Най-годямо недоголствие ме
жду работниците предизшжва ра 
зпределението на общия доход, 

км, а това е възможно да се осъ- Рцзуушосггите на стабилизацията 
щестаи само с колко-толкова до- отоварват на стопанството и

върху гъоба на работника. Добър 
майстор в тъкачницата заработ- 

В „Нитеис" инак има 530 чяе- аа само 13> :или 14 милиона дмна- 
иове 'На СК в 14 първични орга- ра, по-малко от машинописка в 
нмзации. Йованович при това из Ш1гъжшо<паиството'! 
тъкна:

Нишките производители на 
текстил и конфекция ..Нитекс" с 
около пет хиияши заети в трудни
те уоцрвия на стопанисване .рабо
тят добре. През първото полуго
дие на настсии/5ата година значи
телно увеличиха производително- 
ютга и икономичността, а средна
та заработка, след две увеличе
ния

Вое пак организациите на 
СК са вадеща сила в колектива. 
Много по-лесно би било, ажо 
всички в обществото съзнател
но изпълняваме своите задълже
ния и повече да държим сметка 
за интереоиге на работниците. 
Доста са ни заключения и резо
люции. Работниците от ръковод
ствата на Съюза на комунистите 
очакват конкретни акции.

волни работници.

Или, погледнете тези много - 
— Членове на СК, а не кому- бройни несполуки в обществото! 

висш, палеж емнозина не изпъл- Кой за тях отговаря, въпреки че 
няват кито оосшшвите статугарни е известно' кой ги е направил 
задължения. Мъчим мъка с као- Партията ое застъпва за разцра- 
рум на събранията, недостатъчна иичаваще м^жщу членството 
е дейността на членуващите в об- 
здествеиочлолитическите органи
зации и органите на управление, бричпгите вратари и работниците 
Малцина са онези .които желаят зад машината, все 
да се ангажират ,и след работата, .почне разграничаване и наказа- 
Щом завърши смяната бърза се ния в ръководството на Съюза 
на нивата или някъде другаде, на комунистите. Там е очевидно 
прие малко да се попълни оемей- неедаиство, което ца всички на
пия бюджет. Хората са недовол- нася греда. И то много по-голя- 
|»и от много неща е обществото, ма .откагаоото може да ги нанеое 
.И онова, което особено тревожи, фабричният вратар. 
всички се чувствуват безпомощ
ни нещо по-сериозно да изменят.
Затова и считат, че събранията че не може да очакваме почголя- 
ш>в фабриката нямат някакво по- ма активност в първичните орта- 
голямо значение. Тук мотат да низации, все локано не осъщест- 
ое решат наши. вътрешни пробле- вим пълно единство в ръковощет- 
М1и, а те извън нея са вое по-го- вата Ръководителите често ни 
леми. Понеже как е възможно обръюват. Въпреки че настоява-

иинм*»м*«»м«и

през юяи и юли 
придвижи към цифрата десет ми 
лиола динара.

ое

— Зад тези увеличения — 
споделя Живоммр Йованович, 
председател на Акциюнната кон- 

■ ференция на СК — не ое крие 
само работа. Поради драстични
те поакъпвания на жизнените про 
дукти и ’ чувствително влошаване 
на жизненото равнище на заети
те бяхме принудени да направим 
корекции на личните доходи. На 
шите задължения към износа са 
големи, а арокоше.те на достав
ка ...тесни", па всяко прекратява
не на работата би предизвикало 
много проблеми. Нашите партий
ни: органи заеха становище про
изводството трябва да ое поддър
жа на всяка пена, трябва да по
добрим качеството на продукци
ята. и намалим залежалите сто-
............. ............................... ..

и то
ва е на място. Обаче нищо не 
ще постигнем с наказания на фа-

Разговора води: 
В. Филипович

докато не 'за-

Дълбоко съм убеден в това.
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Сударски, главен и отговорен редактор на вси- Председател на Издателския съвет на из- лица и латиница), словенски, македонски и ал-
чки издания на „Комунист”: Влайко Кривокапич. данието на „Комунист” за СР Сърбия: Мило- бански езици, а съкратени издания на българ-

мир Пехрович, заместник председател Слобо- ски, унгарски, словашки, румънски, русински иУрежда единна редакционна колегия: гла
вен и отговорен редактор на всички издания дан Йованович. италиански езици.
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА
КООПЕРАЦИЯ „ЕРМА"—ЗВОНЦИ СЪВЕТИ НА АГРОНОМА

Перспективата 

животновъдството
Люцерната - важна храна за добитъкае в

Люцерната е една <хг най-важните култури, ко
ято се из/ползува за храна на добитъка. Тя ое раз
личава много от останалите фуражни растения, по 
качеството на сеното, пк> Добивите и по изисквани
ята при избиране на почва за засяване с люцер
на. Ш> качество ,на сено — тя заема найчииооко мя
сто. Съдържа много калций и лежююмгилаеми бтьлтъ- 
чини и затова дава голям прцръог.

Поради голямото съдържание на калций лю
церната вирее на карстови почви: речни наноси, 
иловача и смешница. Киселите почви, каквито са 
по/дзю/лът и подводните почви, не се препоръчват 
за засяване с люцерна.

Най-подходящи са алувиалнигге наноси, богати
0 органични вещества, в които коренът на люцер
ната добре се развива. Такава почва е богата с вла
га. Тъй като люцерната пуска корени и по няколко 
метра, то тази култура обезпечава достатъчно хра
на н влага и дава добда добиви и може уопешно да 
вирее и до 10 години. Съществуват добри условия 
за отглеждане на люцерна в полупланинските ра
йони : по котловините, и валозите, край потоците.

Климатическите условия за отглеждане на лю 
церната са съвсем подходящи, защото тя издържа 
сушата, а също и мразовете и студовете. При зас
яване на люцерна от значение е почвата дълбоко 
да се изоре, а .пр ез есента да се натори с естест
вена тор. От полза е и употребата на изкуствени 
торове, цо възможност 4:13:9 на количество от 300 
кх/ха и изкуствените торове се хвърлят през есен
та. Подготовката на почвата за сеитба трябва да 
■стане т,щй-жъано до първи април, като почвата до
бре се риподва, за да се унищожат плевелите. До
бре е повръхнината добре да ое заравяй, за да 
м/соке семето равномерно да се разпръсне, а и ко- 
ситбата по-късно да става безпрепятствено.

Сеитбата би трябвало да става с редооеялка — 
25 кг на хектар, а ако се оее с ръка — 35 кг на
1 хектар. Най-оптимален срок за оеитба е —. от 
1 до 20 април. След сеитбата почвата трябва да се 
бранува. Заедно с люцерната може да се хвърля и 
50 кг ечемик или овес на 1 
след като изкласят 
плевел по люцерната се явява вшшната косица, 
кОяго най-лесно се унищожава с разораване на за
сегнатите площи. Люцернищата, заоепнати от пле
вели ое пръскат с АРБТИТ веннага след първото 
косене.

Земеделската коопера
ция „Ерма" в Зв-анци пр
ез последните

Сериозен проблем,
'Р ОД Йоцич 
овчари. Малцина 
ят да работят

Развитието на овце
въдството и козовъдство- 
то в този район на Бабу- 
шнишка община има до 
брм перспективи.

опо
е липоата на 

жела-няколко
оообенигодини полага 

усилия за развитието на 
животновъдството, по-ко 
нкретно: на овце/въд/ст/во-

като овча
ри, въпреки че тук оа съз 
дадени почти идеални ус 
ловия. Средният личен до 
ход на един овчар е 
70 хиляди, динара 
но.

Подк
репата на Фонда за ра 
звитието на изоставащите 
краища на. СР Сърбия уч 
ачотвува с виоок процент 
при изграждането на та- 
■кива обекти .Целта е: да 
се използуват наличните

то и ковевъдотвото. В 
пределите на „Църни вр 
ъх" е построена съвремен 
на овце и нозеферма-, в 
'Която щ.е ое отглеждат 
1000 овце и 500 кози. За
сега фермата е в пробно 
производство и тук се от 
глеждат 1100 овце и око
ло 400 кози.

към 
месеч- 

разполагаФермата
■със съвременна 
те получават по три яде- 
нета дневно. Мм ат спал
ни, бами. телефон, радио 
и телевизионни апарати. 
Те работят по 23 дена ме 
сечно и имат 7—8 свобод 
ни дни. Па все пак — ов

кухня и

природни ресурси » полу 
планинските и планински 
те райони. Земеделската 
кооперация „Ерма” заед
но с останалите земедел
ски кооперации на тери
торията /на Бабушнишка 
■Община, според своите 
възможности възобновя
ва животновъдния фонд 
на своята' територията!.

Според думите на ръко
водителя на фермата ЛЮ 
БИША ЙОЦИЧ. но®мк>с 
троената ферма е една 
от най-съвременните фе 
рми от тоя вид. Начал
ните
аюят, но редица въпроси 
чакат спешно разрешава
ше,.

чари трудно се намират.
Безспорно една от при 

чините е, че фермата е 
отдалечена 10—12 км от 
Звсмш>:, че пътят до нея 
не е добър и тук се сти
га с джипка и трактори. 
Пътната мрежа 
ява и работата на ферма 
та. С оглед на все 
неуредените 
ното за прехрана на- до
битъка за през зимата се 
докарва от съседните се
ла, предимно от Драгови- 
та. А това поскъпва про 
изводството и намалява 
ефектите на стопанската 
дейност.

Инак тук се произвеж
да сирене първо качест
во, което ое доставя 
Нишката млекара. Вълна 
та се пласира чрез „Цен- 
тротскетил" — Пирот.

които през последните пя 
колко десетилетия рязко 
намаля. вследствие на 
засилената миграция и 
влошаване на възрастова 
та структура на населе
нието. Това обаче ще се 
постигне само с оеьвреме 
ня/ване условията за от
глеждане на добитъка и 
напускане на някогашно 
то ,,'Овчарувдие".

резултати охрабр-

затрудн

още 
масиви, ое-— Преди всичко тряб 

ваода се комилеконрат па
сищата и да се превърнат— 
в изкуствени ливади. Ко 
операцията ' разполага с 
масиви на Руй — 530 де 
кара и на „Билини лива 
ди" — 120—130 дка. Са
мо през настоящата годи 
на сме уредили 60 дка из 
куствени ливади, а пред 
стои уреждането и ком- 
плексирането на останали 
те площи.

хектар площ, които 
— трябва да се скосят. Като

Засега все още финан- 
ефекти не са из- 

до/край. 
обаче е ясно: множат ое 
■и белеят стадата по пре
делите на „Църни връх".

совите
Едночислени

на

Инж. Вукадин ТодоровичСт. Н.

НАПРЕДНИЧАВ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИСРЕЩИ И РАЗГОВОРИ С

Н НА СЕЛО МОЖЕ ДА СЕ ЖОВЕЕ ДОБРЕ...
не само да, но и останалите и оелото ни са 
повече привързани дсьм .Крива падзшиса, от 
колмого към Босилеград. Ето и тази пролет 
агнетата, а и четирте телета, които вече са 
стигнали за продажба ще ш дащ'ем на тях.

Неотдавна при посещението ни в село 
Голеш — Босилетрадока община. между 

за разлика отдругото ни уведомиха, че 
много друпи бокжяетрадоки села, /в това пла- 

жмвотновъдннят фонд не е внинско село 
голям упадък. Мипращията обаче на насе
лението и тук ое чувствува. Тези, които са

селскостопански

Интересувахме ое ка/к/ва е цената и как 
върви /изплащането? — общо взето, състо
янието е подобно на това в Босилеград, ка- 

ое допитват 'един друпи. Може биимаостанали в селото 
производители е по тридесетина овце /и по 
три—'Четири говеда. Един м'ежду тях е и 
ВАНЧЕ СТОЙЧЕВ.

Стойчо® понастоящем отглежда 43 ою- 
це и 9 говеда, един /кон, /ев/ине... Притежава 

100 дка обработваема площ ;и 'Под
чертана/, че има възможност

добитък. Още повече, че тю вре- 
кърската работа му помагат и два-

то чс ли
тези от Паланка по |Отношение на запла
щаното са малко /по-ежЮпед/итивни.

Инак, 'Стойчев пи уведоми, че не ое 
разкайва, че .с останал на село. Добре си 
живее. Воти/кр ой _ и/м/а. Наистина' през про
летта, лятото и еое/нта работи усилено. Но,

ж-швт... шмш .41». ттт ко/гато знае, че тази работа ще му доиеое
тоои тридесетгодишен селомостапаиокм про и печалба не юе тревожи. Тази година нап

ример очаква печалба от около 1 милион 
Впрочем трябва да

около
да отглежда

и повече
ме «а
мата му братя, съпругата, а децата, /въпре- 

оа още маш/юи пазят овцете и .говеда-
: 1звоИ'Ител.

На /въпроса ни защо не е станал миши и 600 хиляди дими/ра.
каза: — ос работи ‘и /в организациите на сд/руже- 

/ !я труд.1 — Вез труд — добави на/края по- 
млад потсжостопам/гада производителм. я.

ки че
та. Проблем е обаче, че Горската секция от 
Босилеград, голяма площ паои.ща е залсои- 

— Но няма какво да правим. Оигурно 
е, че и тя има оваи планове — подчерта

фармар, 'Стойчев между другото 
Дълго 'вр/еме ос М'И'С/л'ех. Разпитах ос и 
рая /роших да си остана, дете /се шева ово- зи 
боден. И няма ка/к/во да /крия. Някак ой пари ме ос /печалят.

/нак

ла.
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в БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА СЕ УВЕЛИ ЧАВА ЧИСЛОТО НА СОЦИАЛНО 
ЗАСТРАШЕНИТЕ ЛИЦА ДИМИТРОВГРАД

Тържество за 

бъдещите войнициНе липсва обществена грижа
ят постоянна помощ и 
през пощилата може да се 
отпуска повече пъти, но 
пои условие да не над
мине границата иа двой
но увеличена оюншна, т.е. 
постоянна помощ — 
40 492 динара. Ако се 
окаже нужда (а оказва 
ое) иа такива лица пари
чно помощуюа Общинс
ката скупщина или пък 
Изптднителният й съвет. 
Годишно ОС на около 30 
души намалява или ,,от- 
пиова" данъчните обла
гания, а иа окото 20 ду
ши ИС оказва парична 
помощ когато ги сполети 
някаква беда.

Ох началото на годината досега Центърът 
за социална работа в Босилеград за различни 
видове помощ е изразходвал 20,2 милиона ди
нара. Постоянната мооечна парична помощ въ 
злиза 20 246 динара, т.е. половината от зага- 
рантирання личен доход в общината.

Стана традиция за бъдещите млади вой
ници от Димитровградско да се организира 
малко тържество с подходяща програма. Та
зи година това стана на 14 този месец в за
лата на Центъра за култура. Към младите ре-
крути, които военната си повиност ще служат 
нашир из страната, приветствени слова отпра
виха представители на отдела за народна от
брана към Общинската скупщина, предста
вители на младежката организация, както и 
на ЮНА. За бъдещите млади войници и при- 
съствуващите гости — представители на об- 

организации и Об-

ООЦИАЛНИТЕ ПРОБ 
ЛЕМИ в Бооилетр адска 
община са доста изразе
ни, а особено се увелича
ват сега когато оациални 
те разлики асе повече ое 
чувствуват. Решаването 
на тези пък проблеми е 
дасто усложнено. Обаче 
не е толкова затруднено 
от материална гледна то 
чка на обществото, чия 
та грижа не изостава, но 
поради факта, че се кат 
сае за хора в извънредно 
тежко материално състоя 
ние, за хора недоволни 
от условията на живот, 
за алкохолици или пък за 
лица с п-сихофизически 
нарушени отношения в 
семейства или бракове, за 
дефекти, за деца без ро
дители и пр. Всеки слу
чай е специфичен проб
лем.

нарушават взаимни 
ноше.ния между съпрузи 
или пък оказваме парии 
на помощ на материално 
застрашените лица. В то 
ва отношение ог особено 
значение е сътрудничест
вото ни с местните общ
ности, които са един от 
главните Фактори при ут 
-върж-даване на действи
телното материално със- 
тоя-нм-е*.

Материално н-еоаигуре- 
ните и изтощели стари 
лица са най-мношбройни 
те ,.клиенти" на Центъра 
за социална работа. По
настоящем постоянна па
рична помощ получават 
около 130 души. Това чи
сло обаче ое увеличава с 
още тридесетина лица. ко 
ито живеят с ноаитеиите 
на социалната помощ, а 
крито също така получа 
ват постоянна помощ. По 
-стоянната парична по
мощ .възлиза 50 на сто 

загарантирания 
чен доход в общината и 
сега тя месечн ое 20 246 
динара. През годината и 
на- около 50 души -ое ог-

от-

ществено-политическите 
щинската скупщина, самодейците от Димит
ровград изнесоха подходяща програма. Осо 
бсно .добре бяха приети едноактовките с те
ми от войнишкия живот, които успешно пред 
стави Слободан Алексич, член на самодейния 
театър от Димитровград.

А. Т.
. Центърът финансира 

школуване,то на три де
ца в специални -училища, 
а дава средства и за три 
деца, оираци, и за една 
възрастна жена, които 
живеят при близки и ро
днини. Понастоящем 31 
лице. ползуващи постоян 
на парична помощ полу
чават детски добавъчни 
за около 60 деца.

От началото на- -годи
ната досега, казва Дими 
троша за различни видо
ве социална защита зап
латихме 20 200 000 дина
ра. Според плана до 
края на годината ще раз 
полагаме с още 10 мили 
она и считаме, че оредет 
вата ндма да станат пои 
въгшос.

КОМИСИЯТА ЗА ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ 
НА ОСНОВНАТА ОРГААНИЗАЦИЯ НА 
СДРУЖЕНИЯ ТРУД „СЛОГА" В БОСИЛЕГ 
РАД ДАВА

ОБЯВА
за приемане на:
1. Ръководител на магазин бр. 25 в Долна 
Ръжана — един изпълнител,
2. Магазинер в магазин бр. 31 в Долна Люба- 

един изпълнител,
3. Магазинер в магазин бр. 28 в Горна Люба- 
та — един изпълнител,
4. Магазинер в магазин бр. 24 в Горна Лиси- 
на — един изпълнител и
5. Механик-водач — един изпълнител. 
УСЛОВИЯ; Под 1 — ВК или КВ търговски, 
работник, четвърта степен професионалност 
— специалност търговски техник или трета 
степен професионалност — специалност про
давач и положен стажантски изпит.

Под 2, 3 и 4 — КВ търговски работник 
или трета степен професионалност — специал 
ност продавач и положен стажантски изпит. 
Под 5 — ВКВ автомеханик с положен изпит 
за ардач „Б", „Ц", „Д" и „Е“ категория с три
годишен трудов опит.

Молби за изпълняване на предвидените 
от обявата условия кръщелно свидетелство, удо 
стоверение да не са под следствие и удостове
рение от СОИ за трудоутрояване кандидатите 
подават в срок от осем дни от деня на публи
куването на обявата^ на адрес: ТО „Босилег
рад" — Общи служби — в Босилеград.

За всички работни места работата се сдру 
жава за (неопределено време.

Некомплектуваните и неподадени в срок 
молби няма да се разглеждат.

та

— Имайки предвид зна 
чението на ооциашната 
защита — казва Митро 
Димитрова, директор на °т 
Центъра за социална ра
бота в Босилеград — по
лагаме усилия да облек
чим . положението на заст
рашените лица. Предпри пусне така наречената вр

сменна парична помощ. 
Тя се дата иа лица. кюи-

л-и-

емам-е превантивни мер
ки когато ое касае за ал
кохолици или когато ое то не могат да осъществ В. Б.

БОСИЛЕГРАД: ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СОИ ЗА ЖИЛИЩНО-КОМУНАЛ 
НА ДЕЙНОСТ

По-добри дни за местните и 

некатегоризнрани пътища
Б-р-еонишки м-ост през се
ло Броеница към Църно- 
ок, а от там към ,Навъ
рши и Доганица.

Оюв-ен разширяването 
на отделни махленски и 
селски пътища Общинска
та СОИ за жилищно-ко
мунална дейност успеш
но приключи и изгражда 
него на обществена жи
лищна опрана с 8 апарта
мента предназначени за 
кадри на босилеградюкюто 
сгтопаисгао. За същата са 
изразходвани над 95 ми
лиона динара и тези дни 
ще бъде предадена на 
употреба. Уоилено се -ра
боти и върху .асфалти
рането- на Добридолания 
поток ,и тротоарите в 
града.

местните общности. Им
енно, както ви уведоми 
секретарят на тази общ
ност Любен Мм-ш®, и за 
напред м-естните общно
сти ще участвуват при из 
граждането с 50 на сто. 
Онези местни общности 
които навреме обезпечат 
свои средства и и-зпотвят 
съответни програми за р-а 
бота, щ-е имат пр-едимст- 
по при изграждането. 

Инак, в Само управител 
на-та общност на интере
сите за жилищнонкомуна 
лна дейост ни, уведомиха-, 
че макър и със скромни 
оо-ботвени средства и оре 
летвата на местната общ 
ност тази година са раз
ширени двадесетина ки
лометра селски и махлен
ски пътища. Именно раз 
ширен е селският път от

Не без основание в Об 
щинаката самюуправител 
на общност за жилищно- 
комунална дейност под
чертават, че за м-естните 
и некатегормаираяи пъ
тища в Босил-апрадшса о-б 
шина идват по-добри дни. 
Това- обосновават -с фак
та, . че покрай обезпече
ния преди, три—четири 
м-еоеца . булдозер, тези 
дни Обезпечиха камион, 
оовркопач. компресор и 
валяк в стойност от око 
лю 130 -милиона динара, 
от които 100 милиона от 
Реп-убликаяокия фонд за 
развитие на недостатъч
но развитите краища и 3 
-милиона собствени сред 
егва. Разбира ое, и зана 

значение

Нов занаятчийски център

Неотдавна в Бабушница бе предаден на употре
ба- (частниците получиха ключовете) новопостроеният 
занаятчийски център — интересен архитектурен обект.

пред отделно 
ще има гршвио-стта М. Я,на
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ТЩмлбщщ

Май, че голели песнопойци станахме
КРИТИЧЕСКИ НАБЛЮДАТЕЛ

„ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ '87"

Паметните сърца
Нощеска чрез дойте уста 
говориха някои други уста. 
Говориха с глас от глухоти.

Нощеска чрез мойте очи — 
видях някои други очи. 
Видях с вид от кухини.

На 16 септември т.г., 
както съобщава нашият 
кореспондент от Димитро 
вирад, естрадният 
Петър Гигов зарадвал съ

българска реч” — то
ва м-и го съобщи твърде 
внимателно и приятелски 
(аз бях тази „отпусната” 
авторка). А идеята

чуе майчиния ни език — 
бва ли ни той, 
го1, изчезва ли. .? Позова 
лно е, че Пети е следвал 
английска филология и

тря- 
тачим ли

певец
за ро-гражданит-е си с успешен 

(дебютен) концерт. Успе
шен и още как — тряб
ва да се допълни казано
то, защото само на' един 
ден преди „оензащжжал- 
ния" концерт организато
рът (Центърът за 
ра) и интерпретаторът се 
питаха: „Да бъде или да 
не бъде?"

Една седмица преди то
ва о-т осъмналия ггред Це 
нтъра за култура афиш 
можеха да се прочетат 
имената на гостите-участ
ипци в концерта на Ги- 
гххв, които предимно бяха 
самодейци от града. Но 
след това започва истин
ски — фар е. Без много 
да му мисли. Пепи прави 
промени „през нощта'' 
(сам или с помощта на 
„някои другари"?) и по.

И безброй мрътви ръце, 
замрежени в студ 
и стиснали тъга, 
ходиха по моята длан,- 
и безброй убити тела, 
потънали в безводна река 
и блъснати от път без дължина, 
чупиха прозорците

.култур

на мойта душа . ..
Нощеска всички мои дири водеха 
зад туптежа на самотните сръца.

Владимир Александров

Разговорят две деца
знае .английски . език. От 
концерта узнахме, че са 
му при сърце и италиан
ският испанският и ром
ският. Щеше ли да бъде 
грешка (или грях) ако на 
концерта, оовен конфсра
не ата на сърбохърватски

лята на- поезията в кон
церта му беше именно не 
газа?! И същият този Пе 
тьр Гигов от известно вре 
ме сътрудничи в описа
ние „Мост” с поезия. Име 
нно, в последния брой на 
списанието се печати ци
къл от негови (на майчин 
език) стихотворения.

Защо Гигов отведнъж 
„прояви” желанието „да 
не се чуде българска ду
ма на концерта му”? Мо
же би затова, че трябва
ше да спечели важна то
чка за кариерата си? То
ва изобщо не са „техни
чески" въпроси в рамки
те на организацията на 
един концерт. Касае се за

Имаме си къща 
на три етажа 
с хуав басейн 
и два гаража.
И видео си имаме, 
съвременни апарати, 
и цветен телевизор, 
и меки кревати.
А татко взима 
голяма заплата. 
„Мерцедес-автоматик" 
ни се казва колата.
Вие от всичко това 
какво имате, а?
— Ние си пък имаме бълхи. 
А вие си нямате, нали?

I

кратка процедура „увол
нява" две гостенки?! Ед
ната е школуван музика
лен деец, която имала 
грях, че знае да свири (на 
флаута) по ноти. а пък и 
автобуоките 
Ниш са окъпи?! И без

език и шеговита- шопска 
говорна, реч, беше каза
на и чута поне една дума 
на майчиния език на ин
терпретатора? Изглежда 
гго-гзаиччо е организаторът 
и интерпретаторът да бъ
дат доволни. А посетите
лите? Те казват: „Хубаво 
пее човекът”. Май. че го
леми. ^ссиоиойци станах
ме!

бидети от

поезия (или проза, .все ед
но) се може, особено ако 

твсъ
майчиния си (бъл-

една млада авторка
Радко Стоянчоври на

гарски) език. Пепи „не ис Зденка Тодоровака на концерта му да се
шанс — и се показах много доб
ре. Когато съдиите започнаха да

РУЖИЦА АЛЕКСОВА — ВТОРА НА СВЕТА ПО СПОРТНА 
СТРЕЛБА

би резултати.
— В Зеница тази -година ста- 

търоягг попаденията в мишената на подготовката за световното 
— бяха изненадани. Всички по- първенство в Холандия. След из
падалия в черното поле. а „На- браните бях и аз. На- позивния 
род не новине” обявиха: 
ца Ал ек сова — по-добър стрелец получих пистолет, предвиден по 
от мъжете!” На републиканското международната програма, дото- 
състсза ние в Т. Ужице сс класи-

С ПОГЛЕД КЪМ СЕУЛ
от Дими-Ружица Алексоъа 

троишад_тези дни опечели второ 
място на световното първенство 
по спортна стрелба за инвалиди 

Холандия,

„Ружи- турнир на 20 и 21 май в Белград

гала стрелях с пистолети, заим- 
ствувавн от приятели. Селекторъткато 

виоокитс
в Палвндол в рах на второ място с 342 кръга.

Глалеиг „съветник" ми беше нзве- ми даде пистолет «а техния клуб.
Илия Ни И след проверки в Крагуевац и 

много. ГЪрез Зеница беше решено от 18 канди-
в Холандия

още воднаж потвърди
възможности. Сега предспортни

Алексота се открива пътят за пре 
Олимпиада в Сеул

стпият опоршек стрелец 
чич. Нему дължа
юни същата година заех първа датки — да отида 
мяепр и в стрелба .с малокадибре- Бях безмерно щастлива. След 
на мушка ра републиканското кратка подготовка, със самолет 
първенство в Бор, а второ — с заминахме за Амстердам, а сет- 
пистолет и „изпълних .нормата1' не за спортния' център по спорт

на стрелба в Папендол. Заех вто-

-дстоящата 
през 1988. година. 

Но трънлив и беше ^ 
голям успех на

неравен
пътят до този
Ружица АледЕОва. Споделихме с | 

•спортните й !нея тези дни за 
„•кръщения".,

— С този интереое1Н спорт за- 
през

за съюзното първенство.
Тъй като дошло до известни .ро място, като осъществих

•се кръга. С това широко се отварят 
— вратата за олимпиадата в Сеул 

пистолета: — с вълнение разказва Р. Алек-
•— На 18 май 1985 година на 

държавното първенство » Любля
на. спечелих първо място с 343 Алексови разноските 
кръга. Сетне, на републиканско СОФК-а Сърбия и др. републи- 
иървенстно през 1986 година в кански източници. Голямо разбн- 
Смадерсво постигна

— 353 кръга с мажжаяи- .‘га ооганизал(|ия „Свобода", ,в коя- 
брен. пистолет. По-къоно в Свето- то тя работи. Сега с род и 
зарево у опях да победя и ттлцио- СОФК Д|И'М1итровпрад. да помогне 
палната' легенда' с това оръжие та тримерната опоптистка добре 
Дртпйца Лугарич от Белград.

И така ,ог година в година —
Ружица Латексова реди само хуба-

наваковах патова. пък всичко 
спортното поле. Надделях криза
та и започнаха да ос нижат успе
хите. В „Граничар" тренирах все
ки ден. Вече през 1981

378
гпромсии, Р. Алемоова, пак 
връща към „'Своето" оръжиезанимавампочнах да се

1975 година, когато настъпих за 
„Граничар" яа „Майските 
щи" в ' Димитровград-

беше неописуема, защото то
зи шанс чаках цели две години. пашата
През 1978 година - имах големи ^ ^ можеше

начало • да замине и ^ класирах на тре-
ТО 'МЯСТО.

годинаоре-
Рад-остта

соз а.покажаимах възмаж/июст да сс
,р опубл1И'ка,н|ското и ървсясп/х>

Крагуевац.
Досега за спортния път на Р.

поемахазгамп за инвалидни лица в
състезателка

своя личен фатслсшю проявяваше и тру-дова-сътресештя и
вот. Съюзът за инвалид н и
з^^П^^дГ—Гт през 1983 настъпи преломен
да Хдължа спортната си ка,ри- момент На регионално смята* 
ара Парада физическия недоста- ние в Ниш трябваше сдаа жеяа 
тък' беше ми много тежко, защо- да се стстезаша в- стрелба с ™е- 
то по навесиш начин се „отде- полет. Блапомарешис сьдсистшие- 
лях" от своето поколение, но за- то на Марлсо Бъркляч, получих

рекорд на

да се подготаи за Сеул.

Д. Ставров
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*’к&7ппуря<$> тш&пбета а иъкуетб®
ЛАУРЕАТИ НА СЕПТЕМВРИЙСКИ НАГРАДИ ____ЗА ПРЪВ ПЪТ В ДИМИТРОВГРАД

Самостоятелен концерт на П. ГиговНаграда за весело и безгрижно детство
На 16 септември т.г. известният димит

ровградски изпълнител на забавни и народни 
мелодии Петър Гигов за пръв път в Димит
ровград се представи със самостоятелен кон-

За постигнати резулта 
ти в обхващаше ма деца
та и за изпълняване на 
възпитателно -образова

телния процес на детска
та 'градина „8 септември" 
се присъжда емблема на 
септемврийска награда 

на Димитровград."
Това е къоо и „сухо" об 

разложение на комисия
та за напращи и призна
ния при Общинската ску 
щцина в Димитровград, с 
което делегатите на скуп
щината бяха запознати 
с един .от тазгодишните 
лауреати на Септемврий 
ската награда. Но за да 
ое разбере за какъв коле 
ктив става дума трябва 
да ое отиде там.

Когато влезнете в но
вия обезсг, открит . през 
1984 година, струва ви 
се като че ли няма ни
кой. Всичко е на свое мя
200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВУК КАРАДЖИЧ

сто, подредено, чисто, Оя „малиото училище" ЙОР 
каш тук не ое намират ( ДАН АНДРЕЕВ, Тогава

имаше само деоет деца и 
за тържественото откри
ваме трябваше да повика 
ме децата от съседството. 
Вече 1972 година ое на
ложи да разширим обек 
та за 115 деца. През ,1982 
година открихме група в 
старо® училище ,в Жсяю-

малки деца от- една до ое 
дем години. Вече в след 
вашия момент отнякъде 
долитат детоки гласове 
песничка или гласът на 
възпитателната. В прост
ранните стаи масичките 
и столове са приспособе 
ни към детската възра
ст. Наоколо рафтове пъ ша ,а д/вс години по-къс 
лни с играчки. Децата от но бе изграден този мои 
забаюачката нещо рису- обект. Миналата учебна 
ват. В другата стая по- 1986/87 година в трите 
малките вече са легнали обекта имахме 264 деца 
да опят. Гледано лот стра от една до седем години.

Ако ое - има предвид ин
тереса оред родителите, 
тази година в трите обе
кта на площ оа: 1450 мг

церт пред препълнената зала в културния дом. 
П. Гигов изпълни меланжи песни, македон
ски мелодии, руски и цигански романси. Кон
цертът продължи час и половина. Изпълнени 
ята на Гигов бяха придружени от акордеони- 
стта Ивица Младенов, а като гости се пред
ставиха Александър Васов (кавал), Ивица Мла 
денов (кларинет), Шпира Т^гичков (тромпет) и 
Ненад Димитров (акордеон). С хумористични 
точки се представиха: Слободан Алексич, Ол- 
гица Антова и Момчило Андреевич.

А. Т.

Андреев, защото идва от 
наши хора, от машата сре 
да, която все пак най-ком 
потентно може и да оце
ни нашата работа.

Детската градина „8 се 
птемщри" в Димитровград 
освен тази има и редица 
други признания. За об
хващането на шетегодиш 
ните малчугани от Репу

бликанската общност за 
детска защита са получи 
ли обществено призна
ние, едно от петте, които 
годишно се присъждат. А 
от Републиканската кон 
ференция на поравите по 
повод конкурса за детска' 
рисунка също имат приз
нание за трета награда да 
един тукашен малчуган.

ми, като че ли са легна 
ли под сенките на боро
вата горичка, която през 
огромните прозорци, зае 
мащи цялата стена, 
каш е влезнала в стаята.

— Първата детска гра 
дина в Димитровград е 
открита през 1969 годи
на. казва директорът на

трупно ще има повече 
деца.

— Септемврийската на 
града има особено зна
чение за на-с заетите в Де 
токата градина, изтъква

ся-

Любен Каравелов, почитател на Вук
Автор на био-библиография на Вук. 
Букова личност „для южного славя 
вина должна бьггь свята навсегда." — 
писал Л. Каравелов

ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ (1834—1879), 
български писател, публицист, фолклорист, 
един от най-важните представители на бъл
гарското Възраждане, идейно формиран 
през шестдесетте години на миналия век, 
известен на югославаката общественост 
със своето пребиваване в Белград и Нови 
сад, със работата 'Си в Омладина и книжов
ната дейност на сръбски език. Неговият 
книжовен труд „]еж крива судбина" (Кри
ва ли е съдбата") (1869) и някои други лите
ратурни творби печатал е в Сърбия-

Авторът на „Българи ог старо време" 
(1868), след Москва идва в Белград и Нади 
Сад, където ое включва в културния и 'га> 
литочеоки живот .на тези градове. В Нови 
Сад той се сближава със 'Светозар Милетич, 
Йо®ан Йюваяовин —Змай и други сръбски 
обществени работници. В Нови Сад го аре
стуват след убийството на М. Обренович и 
известно време прекарва в Петроварадин- 
жата крепост, защищаван от сръбската 
прогресивна общественост. По този начин 
Сърбия става второ отечество на българс
кия книжовник.

В своята питатеиска деятелност Караве
лов ползува трудовете на Вук Караджич. 
Добре приет, като писател в Сърбия, през 
70-те години заедно със сръбските писатели 
Йован Йюванович—Змай, той е най-голям 
почитател нг& Вук при българите в миналия 
век, 'според д-р Джордже Игнятович, автор 
на .много статии и книги за Каравелов и не
говите връзки със Сърбия. Още през 1862 г. 
шравелав чрез. Михаил К. Погодин поне
сял да му изпратят Букови народни песни, 
което оа му „крайне нужнме для работи". 
А в началото на 1867 Каравелов се обръ
ща заедно с писмо до Ал. Котляровски и 
го моли да му изпрати книжката за Вук 
Караджич. Ползувайки вероятно и тази 
■см/гжкя/. той е написал био-библиография

за Караджич. Той пише за участието на 
Вук в Първото сръбско въстание, за него
вия принос за българския език и изтъква, 
че личността на Вук „для южного славяни
на доижна бмть свята навоегда".

Каравелов считал, че личността на Вук 
ще остане свята за южните славяни завина
ги и не се излъгал.

Каравелов е написал и библиография 
на Буковите съчинения, и винаги е изтък
вал, че Вук е най-плавен: участник във въз
раждането на сръбския народ и останалите 
южни славяни. Каравелов е защищавал 
Вук от тези, които по нападали и писал, че 
Вук яе е имал никакви пошитичеода или 
славяйофилоки цели, но той „работил для 
науки и доброоовесио исполнил свою за-

дачу".
Любен Каравелов винаги се застъпвал 

при /реформата на българския език за схва
щанията на Вук за книжовния език и пра
вопис. „Трябва да -ое научим ако не от 
другите народи, то барем /ог честните тру
дове на сръбския учен мъж Вук Стефанович 
Караджич и от неговите трудове да видим 
какви трябва да бъдат нашите съчинения, 
нашия език и граматика." Винаги изтъквал, 
че ако някой чужденец поиска да види ня
кое българско книжовно дело, „ние в ръ
цете няма да му дадем нищо .освен народ
ните пеанм на Вук. Караджич и останалите 
иародви умотворения, които Вук записал и 
печатал".

Със симпатии Каравелов е изтъквал 
личността иа Вук в своята повест „Крива, 
ли е съдбата?", която е печатана на- сръбс
ки език в „Машица". Главна личност е по
вестта, Любомир Кадмия, нарежда Вук ме
жду великите личности, които са .влезнали 
з историята чрез своята деятелност за по- 
добър живот на хората: а не зарад това, 
че юа били князе и водили войни. През 
1870 година Каравелов лично се обръща 
към Вук по повод излизане от печат на 
„Сръбските народни разкази". Каравелов 
се (интересувал много за /сръбската литера
тура. Освен това, че е следил сръбския пе
чат по онова време, Каравелов е прочел 
много много сръбски книги, а специално 
проучил „Додагъка", Народните оръбдаи 
поговорки, печатани в Цетине 1836 г. и 
Сръбоките народни пвани, печатани във 
Виена 1866 г. - .

Зарад такава любов и преданост към 
личността и делото на Вук Караджич Кара- 
велю® посвещава сборника/ на „Боягароюие 
народеше песни" на Вук Караджич и изтък
ва заслугите му за събиране на български 
народни пеоки.

ЕЛЕН И ВИЛА 
Елен паее по гагорью траву, 
за данъ гасе за другнй болуе, 
а за треНьш яде ядикуе.
Питала га изъ горице вила:
О елене шумско горско звере!
Каква ти е_голема неволя.
Те, кад' (пасешъ по загорю траву, 
за дан пасешъ, за другьгй болуеш, 
А за треНьш яде ядикуешъ?
Елен вили потихо беседа:
Сестро моя изъгорице вило!
Мени есте велика неволя:
Я сам им'о мою кошутицу.
Пак е отишла за гору на воду, 
Отишла |е пакъ ми не долази;
Ил' е гдъе годъ с' пута залутала.
Или су е ловци ухватили.
Или ме е са свимъ оставила,
И елена,, другог’ прелюбила.
Ако буде с’ пута залутала 
Да Богъ (даде да ме скоро надъе;
Ако л'су е ловци ухватили,
Богъ нека имъ мою среЬу даде;
Ако ли е другог' прелюбила.
Да |Бог да е ловци ухватили.

Записана от 'Вук от ЗагОрие 
_______Пюснарица, 1914, Виена______

В следващия брой:
БОГОРОВ Е НАПИСАЛ ГРАМАТИКА 
ПОД ВЛИЯНИЕ НА НАРОДНИТЕ 
ГОВОРИ _______
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Физическа култура Творчески награден конкурс
МЛАДЕЖИТЕ РЕДЯТ 

УСПЕХИ на списание „Мост“РЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА 
НИШ ДИВИЗИЯ — В препия кръг 

кият състав, 
нюки" от 
извоюва

младеж- 
на „А. Балка 

Д -И1М)Ш1рогв(лр ад 
висока -победа 

срещу отбора «а „Лужни 
Цл от Бабушница 
<4 й).

След третия 
белката
СШ".

Слаба игра С цел да насърчи творчеството в област-
науката и 

творците от българската 
народност в Югославия, списание „Мост" об
явява творчески награден конкурс за следни
те видове и жанрове:

та на художествената литература, 
публицистиката на

„АЛЕКСИНАШКИ РУДНИЦИ"
КАНСКИ" 3:0 (1:0)

Алексинашки рудници, 20. 09 1987 Вре
мето горещо. Зрители: 300 дупга. Теренът тре
вист. Голмайстори: Александар Велинович 
32 минута, Драган Джорджевич 
Воислав Митич в 72 
рудници". Жълти
Драгиша Михайлович от Ниш, добър.

,А. Балкански": Милко Соколов 6, Зоран 
В. Христов 6, Тоша Рангелов 6, Милован То- 
дорович 5, Новица Алексов 6, Славиша Дими
тров 5, Драган Дончев 5, Емил Иванов 3, Але
ксандър Станков 3, Синиша Димитров 5 (Зо
ран С. Христов 3), Драган . Митов (Сретен 
Гюров).

„А. БАЛ ОТ 8:1

кръг на та 
'води „А. Балкан- СТИХОТВОРЕНИЕ

първ<а награда 
втора 
трета 
НОВЕЛА 
първа напрада' 
втора 
трета
НАУЧНА СТАТИЯ
първа награда 
втора 
трета 
РАЗКАЗ 
първа награда 
втора 
трета 
ЕСЕ
първа награда 
втора 
трета
ПУБЛИЦИСТИЧНА СТАТИЯ
първа напрада 12 000 диш. 
втора „ и 000 „ 
трета „ ю 000 „

Д. С. 10 000 дии. 
8 000 „
7 000 „

в
ДОБРА ИГРА И ПОБЕ 

ДА НА „ПАРТИЗАН"
ФК „ПАРТИЗАН" (ЖЕЛ 
ЮША) — ФК „ОМЛАДИ 
НАЦ ' (ГНИЛАН) 6:1 (3:1)

в 60 минута и 
минута за „Алексинашки 

картончета: няма. Съдия 17 000 -дин. 
15 000 „
12 000 „

Футболистите на „Па-р- 
тизан" от е. Желюша най- 
иосле заиграха и напълни 
ха мрежата на „Омлад-и- 
нац" от Гнилане. Това бе 
ше ведно и най-хубавата 
ипра на желюшюите фут 
болисти

20 000 дин. 
18 000 „ 
16 000 „

15 000 дин. 
13 000 „
11 000 „

Ди'М.’ит,ро®г1радчан1и 
раха слабо в Алсксинац 
и претърпяха убедително 
поражение. В първото

Във второто полувреме 
футболистите на „А. Бал 
кански" попуонаха 
повече и домашният 
бор отбеляза още два го 
ла и нанесе заслужено по 
ражение на димитр-овграя 
чави.

В следващия кръг 
27 оептември ,,А. Балкан 
ски”
ровград срещу отбора на 
..Палилулац" от Ниш.

Д. Ставров

иг-
в есенния дял на 

отбора 
на „Партизан" най-добър 
беше Любинко Малчев, 
който даде 3 гола и То
ма Марко® и Зоран Зар- 
кош-, ‘Които се -върнаха от 
нов-о в желюшкия състав.

В следващия коъг ,,Па-р 
тизан" ще играе с „Нап
редък" от с. Извор.

първенството. Воще 17 000 дин. 
15 000 „
12 000 „

по от-
лувреме и домакините иг 
раха слабо, така че 
глеждаше на

из-
моменти, 

че и гостите могат да от 
бележат гол. Но това не 
стана. В 32 минута вра
тарят на „А. Балкански” 
М. Стояне® беше излъган 
и А. Велинович вкара топ 
ката в гола.

на

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:ще играе в Димит

Д. С. 1. Право на участие -в традиционния тво
рчески награден конкурс на -сп. „Мост" имат 
само граждани на СФРЮ.БАСКЕТБОЛ 

НАЛНА ДИВИЗИЯ
„А. Балкански"-—„Д. С. 

Гоце" (Г. Дреновац) 88:83 
(37:46)

В последния кръг на 
регионалната баскетбол
на дивизия баскетболис
тите на „А. Балкански" 
от Димитровград забеле- 
жиха победа. Това беше 
една от по-слабите игри 
-на дим-итровградчани, ко

РЕГИО
ТЪЖЕН ПОМЕН

2, Творбите, -предложени за награда, тря
бва да са написани на -български 
възможност

Елена Гаврилова 

Манева
На 3 октомври 1987 го 

дина се навършават 40 го 
дини от смъртта на

език
на пишеща мангана (раздел 

тройка) или четливо на ръка и да имат обо
значение (шифра). Авторите трябва да до
ставят на редакцията по три екземпляра от 
всяка творба, а името на автора, сложено в 
затворен плик, със същото обозначение ва- 
творбата, -се изпраща с пратката на творбите.

3. Изборът нд. темата е свободен — опо-

по

от село Каменица

Мила майко, изминаха 
Еече 40 тъжни и непоно
сими години откакто ти 
си отиде завинаги.
Твоя неутешима дъщеря 

Цветанка

ред желанието и възможностите на автора.
Препоръчително е авторите на научните 

и публицистичните творби (статии) да посве
тят внимание «а 200-годмшнината от рожде
нието на Вук Ка-ра-джич и 50-годтпн-ината от 
идването на Тито начело на (ЮКП) СЮ-К.

4. Обемът «а научните и публицистични
те статии може да бъде най-много до 20 
страници -на пишеща машина.

5. Последен -срок за доставяне на твор
бите «а творчеокия еа-гращеи конкурс - на 
„Мост" за 1987 -род. е 10 ноември т.г. Твор
бите се доставят на адрес: ИЗДАТЕЛСТВО 
,,-БРАТСТВО" — ЗА ТВОРЧЕСКИЯ НАГРА
ДЕН КОНКУРС НА -СП. „МОСТ", Кей 29-ти 
декември № 8, 18 000 Ниш.

ито ое класираха в долна 
та част на табелката. ,

Д.с.

ТЪЖЕН ПОМЕН
В събота на 26 септември 1987 годи-ТЪЖЕН ПОМЕН

на се иавършава
Н* ‘ ВДНД ГОДИНА

съп-1на болка и безмерна тъга по нашия
син

шават две 
и ранна смърт на нашата дъщеря и скъп

и нспрежалим съпруг, баща ируга

1 V' Резултатите ще бъдат съобщдаи чрез в-к 
„Братетво" и другите -средства за масова ин- 
с|>01рма1цщ-я на българската нарощ-ност в Юго
славия.Ш]к\ \ РЕДАКЦИЯ НА СП. „МОСТ"йЩ |

Боян Василев НайденооНадежда Йотов - Коцнч от с. Мусул
На 26 септември (събота) 1987 година в 
11 часа щс дадсм ЕДНОГОДИШЕН ПО
МЕН па гроба му в мусулските гробища. 
Каним близки и роднини да присъству- 
ват на помена.

ПРОДАВАМ къща с дворно място от 
800 кв, метра площ в Димитровград на ул, 
„Сутйеска" № 14. За справки и допълнителни 
пояснения се отнесете до следния адрес: Ге
орги Георгиев, Ниш, ул „Катичсва" 3/10 
Телефон: (018) 43-470.

от Димитровград

посетим вечния й домТози ден ще _
и ще положим цветя на гроба и. Каним 
близки и познати да ни се придружат. 

Опечалени:
майка Цена и семействата Ко- 
цич и Владимиров.

Вечно скърбящи: 
съпруга Борка, син Рйзе, дъ
щеря Добринка, баща Васил и 

останали многобройни роднини.
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[ саТиРа * забава

■ •*

Орете ме тия дни Ставрия и адма поне

— Кажи ми, бре Манто, шо праи ти 
парощ? Дадеш му малко влас, а он одйеднуг 
вати да мисли слънцето ое върти около 1ьега

— Чежай, бре Ставрийо, за кога това орг •
тиш?

/
— За мнодзина^ Еве тука на последмит 

избори избраше йодно момче. Беше добр > 
момче: од устата че речеш мед му капе. I. 
■и бистро йе. Това що каже — казано йе. 2 
съга да не ти распраям .,.

— Море, кажи ми, видим дека те глодж' 
— роко я.

Бобан Димитров Рибите плават гърбом 
Славонски Брод '87

МОЛЯ, БЕЗ ДОКАЧЕНИЕ Кой си да си...
Някой ои нашенец, Асен се ка

звал, влезнал в селската кръчма да 
-ое черпи. Изпил една ракимка, след 
това още една. И така; „до шап
ката".

— Па и че ти кажем: отидо некня до 
га плггам за йедну овойу работу. А он поче

— Стани друже Манчо. Не може то тако 
Мора пре свепа да се види друштвенм интерес 
Па мо1ра да иде ове по процедури: знаш д; 
аванси прдаатни интерес ]е секундарни ...

— Ама стани човече! Не тражим неко) 
да греши зарад мене. Я само питам; мож 
ли, или не може. Друштвото тука баш нем; 
нищо.

момчета
По едно време Аоен решил да 

си върви .в къщи и се сепнал: види 
ли го такъв, жената ще му стовари 
тежък бой?] Затова веднага започ
нал да обмисля члан как да се опра
ви с това тежко положение. Накрая 
решил да извърши контраатака; Ще 
почука на вратата, а няма да се ка
зва кой е. Отвори ли му тя, ще я 
натупа „до сто и един".

Лекамгогаека бай-Асенчо приоти- 
гнал пред вратата ои и почукал.

— Кой е? — попитала- жена му.
Асен мълчал.
— Кажи ое кой ои бе, ако искаш 

да ти отворя!
Той пак не се обадил. Тогава 

жената духнала лампата и си лег
нала. Уплашен за конак, бай-Асен 
започнал да. моли,-

— Отвори ми . .. душичке ... аз 
-съм бе, твоето либе Асен ...

— Море, и Асен да си, и маслен 
да ои, не ти отварям!

Щом смениха 
опинците с обуща 
някои наши момчета 
видяха в политиката 
открита сметка текуща.
И още от млади 
започнаха да учат 
политически балади. 
Понаучиха фрази, 
и стари, и нови, 
така станаха 
функционери готови.
В техните „реферати" 
нямаше бедни — 
всички бяхме богати. 
Най-сетне измислиха 
("без чужда намеса) 
формула на прогреса 
и отдалече нададоха вик: 
„Ще напреднем, 
много ще напреднем, 
ако премахнем 
РОДНИЯ ЕЗИК!

Радко СТОЯН ЧО В

— Нще тачно: друштво увек и на се; 
места ]е замнтереосхваио!

И поче он да га уоукуйе. Орати час йедно 
час друго, видим нищо нема да излезне о; 
чоюту работу. А порано беше разбраж 
момче.

— Подголемило се — това йе! — реко я
— Голем гошемъц станул! — рече и Ста

врия.

— Е Ставрийо, одавна народат йе рекъл 
„Дай му влас — да му чуйеш глас!"

— Море кикъв глас, бре Манчо! Разбр; 
я одека дува ветаюат,- запел он да ми распра: 
за друштвен интеюес, а ка погледаш он свой 
рабоге си решава. НашилК. Г. на мене да орал 
дека първо требе да ое мисли за оелейе ра 
боте, а после за авойете. АШШтйжкт шм на черку ся 
измислиш работу, оинатехга заврел на добре ■ 
место. А да не ти расираям 

роднине. Па поеше
за чич-еве <и дру 

за приятеле, за другата
општинока богчетия(Ъуг&ьде оя ви тепе еенви^ (нувявидовичетя.' - Ще си нмятеяяся 

ДЖЯТО ГИ ОТ ВИ В - 
мете се яденето. ‘

Е Ставрийо, ти кока си оди йучера 
Открай ои йе тека: имаш ли уЬу владику — 
и ти че станеш поп!

Море Майно, знам я това-, ама не ми 
йе яонО: защо
тарес ко пиян за плот?

Нали знайеш приказнуту за Настрадин
оджу. Ка не дава магарето он га вързуйе х 
тия кюлъц!

/яного яде,т.

ш ое катил за тия друштвен ин\
'яКООПГРАНТ

ммитр*»т»*
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