
на президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 
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

година из-

* ВЕСТНИК нд ЕЪЛГДРСКЛ~ „'"ГТ
51 В ЮГОСЛАВИЯ Я*

ГОДИНА ХХУЩ * БРОЙ 1323 • 23 ОКТОМВРИ
1987 » ЦЕНА 30 ДИН. 

СФР ЮГОСЛАВИЯ
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА

СКУПЩИНАТА НА

Налага се д
Причините, 'които

Предоедателс- 
тзото на СФР Югославия 
след пет меоеца наново 
да ое обърне към Скуп
щината на СФРЮ 
ое Лазар Мойсоз.

— Влошаването 
номическото 
— изтъкна -Мойоов 
особен© се изявява

са Изключително

“нГсФР ^ ^“У^^^Мойсов^знесе"становищата^ "а* п“™

Г _ - ллч>с.,авия.по актуалнитевъпроси на икономическото и политиче-
' положение в страната, а Микулич обоснова Програмата от мезони и акти- 

стп за о уздаване на инфлацията и стабилизация на стопанството, проекто 
реграма за консолидация на външната зацължеисст на страната и програма за 

санация на вътрешните дългове, а също така и проектоизменения на валутния ззкон.

накарали За увеличение на прос! 
ЗВОЦ СИВОТО 1А 1ИЗНОСа Съ
юзният изпълнителен съ 
вея1 п-редшжда веднага 
ла обезпечи 200 до 300 
милиона долара за внос 
на ;възтшзо1изводств‘ен ма
териал, за въвеждане на 
повече смени и шо-пълно 
използуване на мощност
ите, изнамиране на сред- 
спза за финансиране на 
съоръжения, парах-ощи и 
изпълняване на. * шквести- 
шионни работи в чужби
на, промяна на структу
рата на югославското сто 
панство, по-свободен, ре
жим, модернизация на 
Флотата, пътищата, же
лезниците, пристанищата 
и аерогарите. отменяване 
на инвестиции ако не са 
•обезпечени трайни обо
ротни средства, 
ствено плащаце на вноса 
на организации, които из 
насят, репресиране на це 
ките на изкуствените то
рове, качествени семена, 
пороби ст добитък...

съ .

изне-

на <и«о
положение

чрез
виоокия размер на инфла
цията. ВедноПлврпртп 1езисите за по-нататъшното изграждане на стопанската система и 

р воини стратегии, които или са приети, или наскоро ще бъдат при 
и, предложените програми според Микулич представляват цялост от мерки и 

действия за съживяване на Дългосрочната програма за икономическа стабили 
зация и Заключенията на Тринадесетия конгрес на Съюза на югославските кому 
нисти.

в забавянето на 
динамиката на п ром шиле 
НОФС' про.изводство.- ч задъ
л&зчаването на' наруше
нията в процесите на об 
щ готвеното възпроизвод 

отслабването на напие да ое преодоляват 
натрупалите ое изключи 
телно големи материални 
проблеми и- стълкнове
ния, както и отпорите на 
•всички ония, които губят 
привилегии и икономиче
ски облаги. които не са 
билгл придобити с труд.

.вестна време. Що се ка 
гае до ефектите, някои 
ст тях метат да ое очак
ват относително бързо, 
а някои след по-дълъг пе 
риод от време. Към пос
ледната трупа ое числят 
особено мерките от об
ластта на данъчната оис- 
тема и данъчната поли
тика , кредитно-монетна
та и банкерската система 
и политиката в областта 
на парите и кредитите, 
икономическите отноше
ния с чужбина, преустро
йството' на стопанството', 
жилищно-комумалн ата по 
литика. финансирането 
на общото и съвместно 
потр сбж>н.ис с си I и а ли а,то 
политика, санацията па 
апзтрешните д томове и
под.

стзо, 
м атери а лното

1986
46,5% от валутния при
лив). Намерението е да 
се обезпечи отплащане 
на дълга от началото на 
четири до шест години 
със срок на отплащане от 
14 години. Ако това се 
осъществи и ако се полу
чат нови кредити югос-

година отиваше
положе

ние на стопанството и 
обществените дейности, 

п о-големите пробле 
ми на вътрешните
все

дълго 
платежо 

На тази ос- 
социал

ве и външната
СПОООбн<5'СТ.
кода се изострят 
нчте проблеми и 
нгдоволст-оФо на 
ма част на работническа 
та класа, трудещите се и 
гражданите.

ттредим

расте
голя-

лавското стопанство

Съюзният изпълните
лен съвет очаква, че с 
по-умер. елата рестрикгив 
на кредитно монетна по 
литика в идната родина 
ще се постигне по-силно 
ацтшгн фл а ц йонно д ейст- 
шпз. С монетната политн 
ка би трябвало да се съ 
здаде възможност за ста
билност на цените, външ
нотърговско равновесие, . 
стопански ръст ,.и съот
ветно равнище на заето
ст".

При такива обстоятел
ства все повече стига до 
й&ява взаимозависимост
та от свързани и съгласу
вани програми от мерки 
и действия за политичес
ка и икономическа кон
солидация, подчерта мс 

другото Мойсо».
НЕОБХОДИМА НИ Е 
ПРОГРАМА. КОЯТО ДА 
НИ ОБЕДИНЯВА

120 МЕРКИ ЗА ИЗЛИЗА 
НЕ ОТ КРИЗАТА

Целите които трябва 
да се постигнат с програ 
мата, имаща 120 различ 
ни мерки и предложения 
са: обуздаване и намаля 
нане па инфлацията, ус
коряване на стопанско
то развитие, обезпечава 
не на социална сигурност 
и условия на издигане на 
жизненото равнище.

След като изнесе малко 
•повече известните при 

чини за сз,ществуващата 
югославска икономичес
ка криза, а отделно така 
Еиооката инфлация. Ми

дените ПОД КОНТ
РОЛ

В оборота с полици се 
преедаижщат няколко но
вини. Те не ще може да 
се издават между части 
на едно -предприятие, не 

Я° ше влизат в изплатената 
реализация- -докатр дей
ствително не сс отплатят 
и не ще могат повече да 
ое отюпптат с други по
лици. Отдатакшшто е наме 
рсн и сто • коавотите да-

Бранко МикуличМойсовЛазар
1990 година би получава 
ла годишно по 2 мнлиар 
Ла долара, а от 1991

кулич изложи и причини
те за «еосъществя-в-алет© 
на Дългосрочната прог
рама за икономическа ст 
а билизадия: системните 
закани ;не са приети на Предимно

стоекго за износ 
-о.га въпрос на 
пйонната програма съ
държа .голям брой меро- 

Тези мерки но 
,и досег оа

Съюз-Изтъквайии., че
изпълнителен съ-ният

,вст счита, че динам измра 
,производството 

«а произвол
1995 година между
760 н 1 милиард И 200

ието на Съществуват три 
дни основи за 
вягапс па тези цели: Пъ 
рвата е —-реален курс на 

лихви.

изхо 
осъщест-- — ключ

антени фла- милиона долара. Отделно 
сс разчита на кредити от 
Овстоешата банка и Ев
ропейската шпюстицим- 
на 'банка. Трета изходна

Вдеме и 
приетите решеяия и мер
ни на икономическата по 
литика не се провеждаха 
последователно . а право
вата система ж действу
ваше и най-сетне, 
трета причина — огпсъетв 
ието на добре осми-слс- 
ни, организирани и пос
тоянни усилия на всич
ки субекти на 
ното възпроизводство н 
организираните сили на 
социалистическото

същевременно

динара, реални
амортизация идоход, 

акумулация. Втората
нъци да се заместят с 
преки. Предвижда се съ
що така въвеждане на

лриятия. 
своя характер 
различни, ю«то да* »ъз 

КОИТО мо
нс- докопа с 1Котюо!лида1Ц1Ията 

па вътре шит те дългове,
репгограмиралс на 
чс рспрограмираиите дъ 
лгрво н чужбина, за да 
може п идната година за ■ танго на дългоиюте.

като
със срока, и

г ат /(а бъдат взети. .така 
Н С оглед на времето, в 
което могат да дадат оча 
к,вадите ефекти .

I [айчгошяма 
зи мерми могат да ое взе 
мат веднага или след из

ка ..всефазен пето—данък—
моято предвижда пазила 0г)0рот". Така данък—об 

тях-
дългопетс ното ршрогрампг.анс, ка-

орогът не би се пресмет
нал в сферата на потреб-изплашане па 

в чужбина да отиват 25"/» 
от валутния приход (в

общество част от те кт» и :пам-алява1Н!С па курс 
•шгне .разлмкл. (На 2-ра стр )

съз-



(От I ва стр.) Изострят с<? условията за 
започване йа мише стации 
с -I тоста,цяч гето па долна 
гпаишша па тяхната дохо 
днрст по що ос даде пъп 
:иа самостоятелност иа 
предприятията -» тези по 
хапни. — калето казва, 
СИС, „без уплитанс на 
1К1ЛIггичоок-итс фактори".

ЧЕТВЪРТО ИЗБИРАНЕ ИА ЮГОСЛАВИЯ В СЪВЕ 
ТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН

Потвърден авторитет
Голямо признание на външната политика иа 

нашата страна и на активното й участие в практиче
ското разрешаване на основните проблеми на света

Социалистическа Феде 
ратишиа г.-опу блика Юго 
сдалия от!люао е член на.
Съжгга за сигурност на 
Организацията ла обеди
нените нации. Гласуваха 
я 146 от общо 159 страни 
-членки на ООН. Освен 
Югославия нови членове 
на Съвета за сигурност като голямо признание 
са Бразилия, Непал, Ос па външната политика на 
метал ,и Алжир. Маида- нашата страна, на тгейна 
тът па новоизбраните та последователност, с 
членове е 2 падини. която твърде активно уч

аствува в практическото 
разрешаване на основни 
те проблеми на света, т 
насяйки винаги ясно ста 
но.-шце във връзка с вся
ка кризисна обстановка 
и въпросите ка светов
ния мир и сигурност. То 
ва е убедително доказа
телство за авторитета, с 
който се ползува Югос
лавия не само в Обедине 
ните нации, но и в меж
дународните отношения, 
като важен необвързан 
фактор — заяви югослав 
ският посланик р ООН 
Драгослав Пеич.

отделя за жилищно изг
раждане, за две 
Жилищният дефицит от 
оцо 01)0 жилища занапред 
би трябвал© да се навак
са със средствата на гца 
ждапите. Затуй се пред
лага и премахване ш об
лаганията, 
доходи за жилищно стро

тррти.лоннето, какте досега, но 
във всички фази иа про 
изводство н оборота. То 
зи данък, но мнение на 
сьюзиото правителство, 
нма антшшфлаторно де
йствие н що насърчава 
износа. Предвижда се н 
по-голямо участие на ча 
стння сектор във финан
сирането на общите об
ществени потреби и то 
прц увеличено облагане 
с данък нд имущество, 
недвижими имоти, дохо 
да от селскостопанско пр 
оизводство. приходи от 
даване на селскостопанс
ки машини под наем, не 
обработени площи. Нови 
на е и това, че данъко
платецът ще бъде семей
ството — общият и до
ход. в който ще се вклю 
чат и приходите от лих
ви върху спестявания 
ако същите са над инф
лацията. дрходи от имущ 
ество и труд извън работ 
но време.

От него биха ©е изклю
чили личните средства, 
вложени ® жилищно стро 
ителство и дребно стопа 
нство. Би се оставила въз 
можност: да се избере, 
или да се плаща данък 
върху приходи на семей
ството, или да се плаща 
върху прихода яа всеки 
член на семейството, Сре 
дствата събрани от далъ 
ка биха ое използували за 
помощ на лица, чиито до 
ходи не им обезпечават 
минимум жизнено раини 
ще;.
ИКОНОМИЧЕСКИ НАЕ
МИ В 1990 ГОДИНА

върху лични дица. Югославският пре 
детявител в световната 
организация ще и-редсе- 
дателствува Съвета през. 
март идната година и 15РЕАЛНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДОХОДИТЕ

Съюзният изпълнителен съвет предвиж
да и изменения в разпределението иа чистия 
доход. Първо, линейно би се увеличило уча
стието на акумулацията и резервите в чистия 
доход, с което веднага биха се намалили сре
дствата за лични доходи и съвместно потреб
ление. Второ, би се утвърдил размера на въз
можния ръст на бруто личните доходи въз ос
нова на текущия труд. Трето, би се въвел про 
грссивед данък върху чистия доход след за
дръжките за бруто-личен доход 
текущия труд и съвместно потребление 
ООСТ преди изплащането на дяла на бруто- 
личння доход за управляване с обществени 
средства. '

Това би означавало, че личните 
вече не ще следят инфлацията, относно, реал 
но ще бъдат намалени.

месеца по-късно.
— Избирането на Юг 

ослаиия в Съвета за сигу 
р/юст на ООН приемаме

Топа е четвърто избира 
не (чрез тайно гласопо
даване) иа нашата стра
на в Съвета за сигурност 
ца 0011. 3,а първи път
Югославия бс избрана » 
Съвета за сигурност в ма 
ндатния период 1950—51, 
а след това 1956 (тогава 
двугодишния мандат раз 
делиха" нашата страна и 
Филипи ни), и 1972—73. 
Четвъртият мандат на 
СФРЮ в Съвета за си
гурност ще започне на 
1 януари 1988 и ще при 
ключ-и в края на 1989 го

въз основа па
па

доходи

ителство. Една поета от 
тези средства биха се 'из
ползували за субввнцио- 
ниране ,на наемите и др. 
субвонции. я две трети 
за жилищно строителст
во. За да ое привлекат 
гражданите да влагат по
вече в изграждането на 
жилища, предвижда се 
откупуване на общество 
ни жилища, намаляване 
на данъчната основа, до 
като се изплаша кредит 
за жилище, премахване 
на лимита на средства за 
кредитиране на жилищно 
строителство. СИС и за- 

Съюзният изпълните- напред ще насърчава спе 
лен съвет предлага в 1990 - стягането на гражданите 
година да бъдат достигна и „нанова ще установи 
ти икономически наеми доверие във валутното 
И намаляване на средст- спестяване" с повишение 
вата, които стопанството то на лихвите върху нея.

ЩЕ се утвърдят и крите
риите за желаните струк
турни промени в стопан
ството.

-Сл-ед промените в Когас 
титуциятд ще се види и 
възможността за създава
не на смесени -предприя
тия с чужденци, увеличе 
ние на техните влагания 
в нашето стопанство, но 
ви начини на изплащане 
ра дълга спрямо чужби-

НА ПРЕДСТОЯЩАТА БАЛКАНСКА КОНФЕРЕ 
НЦИЯ

Ще участвува и Албания
На предстоящата кон

ференция на министри
те на външните работи 
на балканските страни 
ще участвува и НСР Ал
бания, За това решение 
яа албанското правител 
епво съюзният секретар 
на външните работи Ра 
иф Дизда-равич е инфор
миран с писмо от албая

ския външен министър 
Рейс Малиле.

Какте- е известно, поло 
жителни отгозори ка 
югославската инициати
ва за балканска среща 
преди това бяха лрнстиг 
кали от Социалистическа 
ретуб-тика Румъния, На
родна република Бълга
рия, Република Гърция 
л Република Турция.

н.а.
В осъществяването на

посочените марки Съюз
ният изпълнител съвет 
предвижда и по-толяма 
роля на 
СДК и Народната банка- 
на Югославия който тряб 
ва да- получат пю-толеми 
пълномощия.

1инопе<кци1ите,

(М. А.)

50 години от идването на Иосип Броз Тито начело на ЮКП ССЮК>
ДОКЛАД НА БОШКО 
КРУНИЧ НА ТЪРЖЕСТ
ВЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ . 
НА ЦК НА ОЮК (3) артня на трудовите маси

I

Непрекъснато четиридесет и три годи
ни Тито ое намираше начело на нашата 
партия, предана, (отговорна и успешно из
пълнявайки длъжността на челен човек н-а 
югославските комунисти. В тази период пар
тията израсна » могъщ водещ революцио
нен идейно-политически водач на (работни
ческата класа и на дародите и народнос
тите в нашата страна и отговорно изпъл
няваше -своята историческа мисия.

С идването на Тито яа чело- на. ЮКП 
тя вое повече става истински авангард и во- 

1 политика, «саквато отговаря на боевите 
стремежи и чувствата яа огромно мнозин
ство на труд|(хв|цте и народните маси в -Юго
славия. Това бе ориентация към борба за 
решаване «а конкретните икономически и 

ооциални проблеми на трудещите ое от 
, 1,гда и селото, за осъществяване на- тех- 

демюкратически права и национално 
равноправие. Това бе решителен курс 
най-тяана връзка на партийните членове е.

народа, концепция :на- пар-тия на народните 
маси, -противна на концепцията на парти
ята като- дактринцряа секта, изолирана от 
масите и обременена с догматизъм.

За Титовото схващане ролята на Ко
мунистическата партия, относно на Съюза 
на югославските комунисти в нашето об
щество' с право може да се -каже, че е .ин- 

ирирано от (Маркоолвата идея за „партия 
ъз великия исторически 1смисъл". Под во

дачеството на Тито партията на югослав
ските комунисти действително ое изправя 
пред парливите обществено-исторически 
проблеми, .които търсят епохални решения. 
Революционният авангард на работничес
ката класа в Югославия според Титр със 
своите морални .стойности, теоретически 
познания и политическо действуваме тряб
ва да Обхваща целокупната жизнена и об
ществено-историческа проблематика на ра
ботническата класа' и селячеството, 
р-од-ите и народностите. За Тито т-ова ана-

чше, че партията- върху своята революци
онна хуманна програма трябва да мобили
зира всички протрсивни сили в. югославско
то общество. От там не е изобщо- случай
но Титовото настояване, ч-е Комунистичес
ката партия, о-тнсюно Съюзът на югослав
ските комунисти в рамките на своето ясно 
програмно определени и със своята глобал- 

-организационна конституция последова
тели» «а изрази националните особености

чте на нана на-
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я““ аяяввнд
„Стоп“

обществено-икономическото
ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА МОК НА 
СКС В НИШ

В центъра на социа
лизма е човекът

Днешната криза не намалява значението 
на Титовото дело. Напротив. В революцион
ното дело на Йосип Броз трябва да намирам 
идеи за колективни усилия срещу трудности
те — подчерта Властимир Потич в доклада си 
на тържественото заседание на Междуобщин- 
ската конференция на СКС в Ниш по слу
чай 50-годишнината от идването на другаря 
Тито начело на ЮКП (СЮК).

В Титовата визия на социалистическото 
самоуправително общество 
другото Потич —. доминира властта на работ
ническата класа и съдбовното й влияние вър
ху хода и характера на общественото разви
тие. Затова той постоянно изтъкваше, че не
посредствените производители трябва да бъ
дат главни носители на разширеното възпро
изводство . . . Титовата мисъл, идеи и практи
ческа дейност съществено са проникнати от 
хуманизъм и стремеж към хуманизиране на 
обществените отношения: на първо място е 
човекът, неговото индивидуално обществено 
положение, човекът като производител и тво
рец в по широкия смисъл на думата. „В цен
търа на социализма трябва да бъде човекът" 
— написа другарят Тито. „Като социалисти
ческо самоуправително общество, ние сме 
длъжни да издигаме на по-високо равнище 
междуличностните отношения и непрекъсна
то да ги обогатяваме с нови хуманни съдър
жания. Защото забравим ли трудовия човек, 
забравяме същността и смисъла на социа
лизма".

"Ред неспособните колективи и кадри
11АЙ-НЕУСПЕЩ Е1 и Т1' 

ТОВА НЕ СМЕЕ ДА БЪДЕ 
ГИОНА ДЬ

пн^ЕКТИВИ ТРЯБВА 
ДИЛЕМА ЗА СЪЮЗА ДА БАНКРУТИРАТ И 

НА КОМУНИСТИТЕ В РЕ-
Обсъждайки актуадни- 

те въпроси иа общество- 
•но -'икономите окогго 
©итие на Нишки

колективите 'КОИТО годи- 
МИ наред работят слабо. това не смее да бъде ди- 

ле.ма за Съюза на кому
нистите в региона. Зато
ва кадрите които не 
гат и не предлагат добри 
развойни

раз-
регион, 

членовете на Междуоб- 
. щин-ската 
на СКС в Ниш 
ха, че Съюзът

—• Към тези колективи
каза докладчикът Сла

вка Илич, 
секретар ;в Предоедателст 
рото на МОК на СКС __
СК се отнася състрадател 
но и икономически 
лесъобразно. Не 
ствува готовност да не се 
Дака обществена

мо-
-конфер-енции изпълнителен програми, не 

успяват да устроят каче
ствена
производствения

подчерта
на комуни

стите в региона, съгласно, 
становищата от Третото 
и Осмото

каза междуорганизация на 
процес

неце- и не водят 
си към по-висок 
следователно и
вшсрки лични ДОХОДИ, КО
ИТО са основна

колективитезаседание на 
ЦК на СКС, трябва да 
интензивира 
ката юи акция по преодо
ляване иа кризата. Един 
от пунктовете, на 
ще се проверява нелри-'4 
миримсстта на СК

съще- доход, 
към по-политичес- помощ 

пропиля- 
големи обществени 

средства и живеят от аку-

на онези, които 
ват мотиви

ровка на работниците за 
повече и

косито
по-качествен 

ТРУД — обезателно тряб
ва да отстъпват 
си на по-срособни.

мулацията на добрите ко
лективи. Най-неуспешни 
те колективи непо.еменно 
трябва да банкрутират и

' към
кризата, е въпросът за 
по-нататъшната съдба на

местата

НЕУСПЕШНО ЗАСЕДАНИЕ НА ПАРТИЙНОТО 
РЪКОВОДСТВО В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН

Сми си насрочиха «поправителен извита
На състоялото се тези 

дни разширено заседание 
на Председателството на 
МОК на СКС в Лесковац 
петдесетина най-отговор
ни партийни дейци в ре
гиона бяха дошли да на
правят договор за конкре 
тна. срочна и качествена

Може би и този път кон
кретизацията на Станови
щата щеше да бъде „чи
ста ангагоия". ако не бе
ше острата намеса на 
Борие-дв Й-одаич, член на 
Председателството на ЦК 
на СКС:

— Неприятна .изнена
да е отношението ви към 
изключително важни за
дачи на СК. Или ще ое 
откажем от старгйа прак
тика, или ще се наложи 
да проверим можем ли 
всички да останем :на се
гашните си постове...

новищата „точка- по точ
ка".

Къде е коренът на не
успеха на заседанието, ко
ето трябваше ма изиграе 
голяма роля за предстоя
щата -партийна дейню-ст в 
региона? В конформизма 
на партийните дейчй и 
ръководства. Половинча
сово уводно изложение с 
привидна острота и общи 
(.преписани) констатации 
и дзе-три импровизирани 
изказвания — това е то
зи .безжизнен .начин на 
работа, несъвместим с ос
трата радикалност на Ста 
новищата «а ЦК на СКС.

В Титовата концепция Партията е воде
ща идейно-политическа сила в обществото, 
която действува чрез системата, а не вън от 
нея. Затова той винаги предупреждаваше за 
опасността от бюрократизиране на Партията 
и откъсване па ръководствата от базата и об
ществените интереси, както и за опасността 
от срастване на партийната и държавна стру-реализаиия на становища

та от Осмото заседание 
на ЦК на СКС. Целта на 
заседанието обаче остана 

Вместо

ктура.
И днес ясно виждаме, че Титовото за

стъпване за братство и единство е не само 
политически лозунг, но основна и трайна 
стойност на югославската социалистическа ре
волюция, залог за интегритета и сигурността 
на страната — каза между другото Властимир 
Потич, председател на МОК на СКС.

неосъществена, 
насоки за акция, бе при
ето предложението да ое
проведе ново заседание, 
на което да бъде извър
шена разработка на Ста- К. Г.

че Централният комитет на СЮК тря- 
■: а да обезпечава „единно действуване на 
целия Съюз на комунистите —• идеологи
ческо-политически и организационно - 

авангард на работническата класа, 
политическа платформа”. Към 

трябва да се добави и постоянното

за,името на Ю]КП в Съюз на югославските ко
мунисти и приемането нз Програмата иа 
СЮК.

части, С установяванена своите .съставни
истински диалектично-исторически връ- 

комунисти, Тито в течение на
иа
зки на тези 
няколко десетилетия решаващо допринася 
на идейното -определение и орган-изацион- 

оф-срмяван-е на развитието на нашия 
авангард и направляването —

Той -се бореш-с. че „ОКЖ -и членовете 
му, като отделни хора. трябва да бъдат съз 
натслни инициатори за непрекъснато раз
витие на
Те не бива да .позволят бюрократичните 
методи и разпито месшичеоки 
ча опират правилното и нормалното раз
витие иа обществото- .ни като цялост .

единен 
е единна

нс-то
политически 
революционната практика яа всички оста
нали субективни сили.

това
му застъпване за последователно осъщест
вяване принципа на демократическия цен-

3 . социалистическата демокрация.

тенденции трализъм. за укрепване на идейното и_ак- 
цйонното единство на СК е изграждането 
на моралния образ на комуниста. Посто
янно се залагаше за развитие на демокра- 

отношения в Съюза на комунис-

Имайки днес пфдв-ид мястото и ро
лята на -Съюза на .комунистите в политиче
ската система на социалистическото само
управление, трябва да се подчертае, че Ти
то таза място и роля на СЮК дефинира 
точно преди четиридесет години, иа г./ сеп
тември 1947, лтогато обясняваше отнопкжи- 

между Комунистическата партия и на
родния Фронт в Югославия, п'«^ертав.аи- 
ки, че ЮКП е съставна част на Народния 
фронт" и „негова челна част , Тито 
дефинира, че ЮКП тъкмо -като алйшгард 

работническата класа трябва да бъд 
целокупното обшеса®е.но развитие ..

СЮК да бъде там, 
самоупра.вителпата и

Затова е и търсил
тиукхжи
тито за творчески .диалог, принципна кри
тика и за свободно,, и, откровено „изнасяне. 

1 мнението като най-добър инструмент на

к7,дето сс развива 
политическата акгивност ш. трудовите маси 
__ и материалното -производство, в Социа
листическия съюз и другаде. Това значи, 
че СЮК трябва да бъде .отворен за всич- 

иимциативи и тежнения на трудещите 
гражданите, в този смисъл да води 

пошитич-еока акция. Тито постоянно

ята
еволюционното и творчеокого единство.

аиоюи-щата и решенията, 
от такива демократични отношения и кои
то приеме болпишетвото — -изтъкваше Ти
хо — .стават закон за лески -комунист, пък

произтичащики
се и
своята
гюоо.ч1ваще, че съгласно с това трябва да 
посветим особено внимание на -мястото и 
полята н.а първичната организация на Съ- 
!0за >на -комунистите, като основен г облик и 
субект на .целокупната политика и и,а -идс- 
йно-полишческото действуваше на комунис- 

Същещр,еме1НЦ|0, той наблягаше върху

на
водач в и -за оня, които е -имал по-тинакво мнение.

към-определение Тито 
. и подтикваше ,В-сяко п.ррти-вмо отношение -би водило 

групоищима и фраюци о-1 [ сг.сшо. разбиване 
Съюза иа югославските

Изхождайки -от т.ова 
сумарно даваше инициатива- 

по-бързи промени и у-съвършенствуване
на -Съюза иа ко-

з на
на единството н-а 
.комунисти,"метода и действува! юто

смисъл особено и същс- 
иромяната на

СЛЕДВАмунистите. В тши.
значение имаше и ти те.

ствепо
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БАБУШШЩА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАТА ИА ОК НА СК И НА 
ОК ПА ССТИ В БОСИЛЕГРАД ЗА ДЕЙСТВУВА- 
НЕТО НА ТИТОВИЯ ФОНД В ОБЩИНАТАЗапочват предизборните събрания

Подготовките за избор 
ната дейност а «ъраивдм- 
те организации иа СЮК 
в Ба&ушшшжа община 
бяха схванати твърде се
риозно и оггошорио. Пре 
дседателството на ОК на 
СКС в Бабушшща прове
де редица срещи с всич
ки субекти. конто могат 
значително да доприне
сат за качествено ишъл- 
нение на тази твърде ва
жна и отговорна общест- 
вено-пол!гпшеста задача.

Състояха ое редица 
срещи и .разговори със 
секретарите на първични
те организации на СК и 
с членовете на политиче
ския актив. Последна та
кава ореща със ‘секрета
рите на първичните орга
низации и членовете на 
актива ое състоя на 17 
октомври т.г. когато те

обстойно бщщ запознати 
ещктуалнцте проблеми и 
обществено - шаономичес 
китс и политически тро- 
цесн в настоящия 
мент, особено олед неот
давнашния пленум на ЦК 
на СКС и останалите нар 
тайни форуми. На тази 
ореща секретарите иа ПО 
и членовете на политиче
ския акрив при ОК на 
СК получиха отговори и 
сведения за оогашиия по
литически момент, така 
че в предстоящата избор 
:на дейност те могат да 
отговорят на евентуалти 
въпроси, които ще бъдат 
повдигнати на предизбор 
ните събрания в ПО.

Инак, според приетите 
документи за изборната 
дейност, и рещизбориата 
дейност в първичните ор
ганизации следва да при

ключи до края на месе
ца, а изборните събрания 
от 1 ноември до края ма 
същия месец. (Счита се, 
че ш определен — по-ма
лък брой първични орга
низации ш село, поради 
отсъствието на комулио- 
тите-иеча лбар и, изборни 
събрания ще се провеж
дат и през декември).

Дорога плавно ударе
ние а дейността на 'Пред
седателството иа ОК на 
СКС бе сложено върху 
подпотшшФе, които бяха 
задълбочени и всестран
ни Това от своя страна 
трябва да допринесе за 
качествено 
иа предизборните, -събра
ния, относно качествена 
пои1Ротошса на отчетите в 
първичните , организации 
на СК.

Не липсват само средства
мо-

От шестте стипендиан- гва и сдружения. които
вое още ие са членове на

ните шест учебни години Фонда трябва
ти, колкото през нослед-

ла се зач- 
лепят и подпишат само. 
управителното 
мшие за финансиране

еа ползували средства на 
Титовия фонд, пито един 
не е завършил. Две трети 
от броя на организаци- Фонда. Още 
ите на сдружения труд, 
сдруженията и дружества 
та все още не са членове 0,02 :ия сто от личните 
на Фонда, доходи не е 'голямо обре-

Имайгеи предвид значе- -мя-ваие и че в настояща- 
нието иа Фюмда, предое-. та година отбелязваме ве 
датедствата иа ОК на СК лмкия юбилей — 50 го- 
|и на ОК иаОСТНлрезми

опора зу.
иа

повече, че 
членският да ос от 0,02 ш 
с~Ш от общия доход и

дини от идването на дру- 
налата седмица взеха -ре гаря Тито нач-ело на 
щедйс, да ое активират ЮКП (СЮК). 
всички субекти за ма-

'п-равс-жданс

Скупщината, преди вси
ооюиз и райето му и да 
ое обезпечават трайни 
Финаноощи източници за 
Функпионирането му. До пред ще обърне по-гояя- 
края на настоящата годи
на ', онези организации на

ч-ко съответната комисия 
за отпускане на стипен
дии, от оеоя страна заяа-Ст. Н.

ДЕЙСТВУВАНЕТО НА ПАРТИЙНИТЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Не всички достатъчно
Без оглед, че времето от формирането им досега 

е относително късо за да се дава оценка за действу- 
ването им, бездействуването на някои партийни кон
ференции и сега се чувствува

Виър-вичните органи
зации на СК в Внсиле- 
градска община приключ 
ват подготвителните и 
започват предизборните 
събрания. Същите ще за
вършат до 25 ноември 
до -когато в известно чи
сло първични организа
ции ще бъдат предложе
ни делегати за (конферен
ции на първцчнц органи^ 
зации и за акционни кон 
ференции. По-точно тази 
задача предстои на -кому
нистите в четирите пър
вични организации -в ТО 
„Босилеград", на петте 
първични организации в 
основното училище и на
комунистите в четирите че в тона отношение има. 
организации, в органите и резултати Подчертават 
на управлението при Об- обаче, че занапред актив- 
щиноката скупщина, кои- ността на конференциите

мо внимание лри избира 
пето -андидатите.

М. Я.сдружени,) труд, дружес-

трябза да дойде до- п-о- 
гепяма изява. Още пове
че а-к-с- към тов-а добавим, 
ч-е бездеййтвуванетс- на 
ня!кои конференции и до
сега се потвърди, какъв- 
тр. е примерът на конфе
ренцията на първичните 
организации на СК в- ор- 
ганит.“ , на управлението 
към ОС — тук не е про
ведено мито -едно събра
ние!

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА КООРДИНАЦИОННИЯ 
ОТБОР ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ И ЗАПАЗВАНЕ НА 
ТИТОВОТО ИМЕ И ДЕЛО КЪМ ОК НА ССТН 
В БОСИЛЕГРАД

то миналата година .фор
мираха конференции' на 
ПО на ^К, какт-о и на 
комунистите в местните 
общности -и училищата в 
Горна и Долна Любата. 
Горна Лисина и Бистър, 
кюигго .-формираха (мина
лата година) акционни к-о 
нферанции.

Времето от формира
нето на конференциите 
досега е относително къ
со за да се дава оценка 
за работата им. В ОК на 
СК в Босилеград казват, 
че полагат усилия да ое 
-осъществява водещата ро 
ля, договарянето и обе
диняването на акциите и

С името на Михайло 

Апостолски
Координационният 

бор за отбелязване 
пааване името и ■ 
на Йо-сип Б.роз Тито 
тачене на революционни
те традиции и празненст
ва при Общинската кон
ференция н-а ССТН в Бо-

Пючнататъшното 
отвиване на конференци
ите завиаи (и от членов-е-

дей- ския -отбор на СУБНОР, 
граничната 
село Жвравино — Боси- 
леград-ска община 
пред да носи името на 
неотдавна починалия ака
демик и народен герой 
Михаиле- Апостолски. Пре 
дл-с-жението ще бъде пре
дмет на •обсъждане и на 
следващото заседание на 
председателствата на ОК 
на ССТН и ОО на- СУБ- 
НО.Р, а окончателно мне
ние по тсои въпрос ще 
даде комендантството на 
Скопската армейска об
ласт.

от-
и за- застаза в

делото 
_- и зате и .от ръководствата, юо 

ито ще бъдат предложе
ни. и избрани. Затова се 
набляга, подчертават в 
ОК на СК, -по -време на 
изб-о-рн-ат* 
край останалите

зана-

деиност по- силеград, на проведеното 
в миналата сряда .разши
рено-

крите
рии да се има предвид и 
апЬосбността ,и 
за обединяване

заседание между 
другото даде съгласие на 
инициативата на съответ-

смисъла 
и провеж

дане на, акциите от -Общ 
интерес. В. Б. мата комисия при Общин

ОТ ПРЕДИЗБОРНОТО СЪБРАНИЕ НА КОМУНИСТИТЕ 
КООП"

В „ТЪРГО -ките магазини, -констати
раха комунистите в ,,Тър 
ГО.КОЮП", Като причина за 
лошото снабдяване са и 
неразрешените 
н.ия междщ оанижните ор 
гаиизации
ния труд в състава 
„Сто-ча-р". к-о-ито в оове- 
чето случаи са 
отк-о-лкотю с други т.рудо 
ви ‘Отганизац-ии.

В продължение на засе
данието на което присъс- 
твуваха и .представители 
на ооногното и средно-на 
сочено училище и Цея-

Целта не е постигната?
— ОО.СТ „Търгокоюп"

(в състав на „Сточар" 
има магазини почти във 
всички местни общнос
ти в Димитровградска об 
щина и въз оанова-работа 
та на магазинерите, хора 
та преценяват и цялата 
организация, изтъкнаха 
комунистите -от този тру
дов колектив иа предиз
борно събрание на 15 тъкиаха'. че за проведе- 
този месец. Първичната н-ата интеграция „Търго- 
партийна организация кооп" не е бил подготвен, 
тук наброява 47 члена, Ние съществуваме зара 
т.-е воеки четвърти; рабог ди потребителите каза ед 
ник -е в редовете на -ОКЖ. ин м-агазин-ер. И 
Но, работата на колекти
ва. отделно на първична 
та -организация, не задо 
волта. изцяло1, изтъкна 
нейният секретар.

Интеграцията с търтов

ската част на „Услуга" 
н-е даде очакваните резу 
лтати и «место -снабдява
нето да ое подобри, то е 
по-лошо от предишното, 
изтъкнато б-е :на събрани 
еда. Така казват комуни 
спите от „Търгокоол" 
(преди интеграцията), а, 
дошлю® от „Услуга" т.-е. 
ст хлебопекарницата из-

кс Тодоро®, магазинер ® 
магазина за хляб, някоя 
стока да чакаме по 
с-ац, или пък хляба да за 
късиее А това в никой 
случай не трябва да ое 
допусне да продължава. 
Според него заетите 
транспорта в тази органи 
защия имат -безотговорно 

За лошото 
снабдяване са .виновни и

отноше-

м-е- на сдруже
на търа за култура, ое разис

ква й направи договор, за 
че-егвуван-ето на 29 ноем
ври — Деня на републи
ката. Бе договорено таз
годишното че-ству-ване на 
Деня на републиката да 
миие под знака яа 50-го-

по-лоши

в

На събранието са -пред 
лозкени кандидати за нов 
секретар на първичната 
организация: Зоран То
шев-,

певедение.

самите магазин-ери, защо 
то те трябва да знаят ка 
кво граледаните 
Но липсата на съответни 
окшадови помещения, на 
оборотни средства и б-ро 
йн-ите субективни -слабос
ти допринаадт гражда
ните оправдано да реаги 
р-ат

Иван ди-шнината от идването 
н-а другаря Тито начело 
на- СЮК. За целта е 
и формиран акционнен 
отбор1 който до края на 
настоящата седмица ще 
изготви и предложи съот
ветна програма.

Гър-
го®, То-мисата» Стояно®. 
За заместник 
предлож-ен Васил Тодо
ров'. П-рецлооюени 
ндищагги за членов-е 
тив-а на. работниците-ко 
му-ниети от н-епо-средстве 
ното нроизводство.

търсят.
оекретар езатова

е крайно воеме да ое п-ре 
дприемат оетаиозни мер
ки положението ща се 
подобри. В Димитровгр
ад често няма мляко, а 
случва се, .изтъкна Вас-

са и ка 
на ак

срещу лошото снабдя 
кше на дим/тпроопрадс- А. Т. м. я.
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БОСИЛЕГРАДИнициативи

ската~касапницаГА АФЕРА” В БОСИЛЕГРАД'Не само работа... Провеждат се пред
изборни събрания

На проведените 
досега предизборни 
събрания в първич
ните синдикални ор 
гакизации в Вооиле- 
традска обтцина, 
кто и
се програми

МЪЛЧАНИЕТО РАЗДУХВА 

СЪМНЕНИЕТОка-
В. П,р,ед)избо)р'нат.а 

първичните 
калгн-и организации 
°И1л,е1градска община"
“1 На тези събрания, 
както ни уведомиха в Об- 
Щиноккд синдикален съ- 
вот .оз обсъждат 
те за 
вт-юст

;готв1ещ1ите актив- 
синди 
в Ба

вни мание оз посвещава и 
върху създаването 
позделенвдзтз' на 
и 'ЧИСТИЯ дох-од
предел е нието 
зултатите на

Има ли или няма „месна афера" в босилеград- 
ската касапница?

Вече пет месеца тази дилема произвежда разни 
асоциации, натъкмени приказки, версии и „истини" 
сред обществеността в Босилеградска община и по- 
широко. Хората разправят надълго и нашироко, че 
на един работник от касапницата били намерени 5 
милиона динара, скрити в хладилник; двадесетина 
телета са влезли в касапницата, но не се знае накъде 
и как са „излезли"; милицията е направила списък на 
лица, които взимали и по двадесетина полутки без 
да ги платят или са ги платили като „десето" качест
во; сред тези лица има и едри „риби"; една част от 
месото е заминала за Белград да подмаже 
понанства, с помощта на които са изграждани 
тически и други кариери .. .

Чаршийските приказки се размножаваха по гео
метрическа прогресия, защото се хранеха между дру
гото и от липсата на официална информация. Ако 
първите седмици не бяха време за такава информа
ция, тя се очакваше „малко по-късно". Понеже пет 
месеца са много повече от това „малко по-късно", 
из чаршията започнаха да се разпространяват интен
зивни слухове, че „големците, които си олизаха пръ
сти от месото, ще успеят да укрият нередностите в 
касапницата".

Приказките от типа „чула-казала" споменаваме 
нарочно, но сме далече от намерението да гй (зло) 
употребим или пък да им вярваме. Споменаваме ги, 
за да посочим колко големи щети претърпява офи
циалната политика и власт, когато на общественост
та не се дава навременна и пълна информация за 
чувствителните събития, каквито са ексцесите, без 
оглед на действителните им димензии. Това е и един-

за пре
дстоящата дейност, 
които ще бъдат л-ри 
ети на изборните съ 
брания (ще

мост в
и раз- 

дохода 
за ,раз- 

според ре-
е в

приклю- 
до 25 ноември)чат 

000'б31Н'0
труда, за 

мерпси- 
ста-

п повеждането на 
тз за икономическа 
би лизания.

внимание 
върху ■отчети-се обръща 

производството 
ефикасността 
богата. Това

двугодишната акти- ■осъществятаи синдикалните мето на -развойните пла-в ра- 
е сигу

рно главната ни за
дача за -излизане от 
кризата и затова на 
работата трябва 
се дава особено пре
димство. Коленото об 
аче да се застъпва
ме за това, работа
та не може да :»р- 
В!и сама, тя има

връзки и 
поли-да

-и
съпътствугащи ком
поненти.

Докато практика
та в други среди по 
тоърждава, че синди 
-калните организа
ции раздвижват и 
подвеждат различни 
акции и съревнова
ния. даже пряко свъ 
•рзяни със стопансва 
нетр, каквито са „С 
пестене и произволи 
тел но-ст към целите 
на стабилизацията'', 
..Млад работник — 
само управите л ", „ И - 
маш къща, върни 
апартамента" и пр. 
те в босилеградски
те стопански и тру
дови колективи не 
(намират място и в 
плановете.

Че работата не би 
в а да върви сама и 
че трябва да има 
разнообразие в живо 
та потвърждава 1И. 
примесът (от други 
среди) и за работни 
чеоко-слортяите иг
ри. Тези игри, кои
то се провеждат ве
че четири десетиле
тия и конто стана
ха фестивали \и сре
ши на работниците, 
място за изява на 
самодейността в дру 
ги (Среди

организации, като п ри то
ва отдели# внимание се 
посвещава -върху всеобщо 
то състояние на органи
зациите на- сдружения 
труд. Преди всичко, в ло
венето синдикални орга
низации откровено ое по
сочват всички субективни 
■причини, които по един 
или друг начин в досега
шни я двугодите н п ер йод 
неблагоприятно са се от
разявали върху стопанис
ването им.

нс1ве и пр. -Сдружа-ването 
на труда и средствата съ
що е актуален въпрос на 
повечето 
събрания в първичните 
синдикални организации 
се предлагат и .кандида
ти за ръководни постове 
в организациите си. Об
ща характеристика за вой 
чки е че ое предлагат по
вече кандидати и че пре
длагането се провежда 
при пълна демократична 
атмосфера.

предизборни

ственият ни мотив да потърсим отговор на въпроса: 
има ли „месна афера" в касапницата?

Началникът на Секретариата на вътрешните ра
боти в Босилеград СТАМЕНКО ПЕНЕВ, в момента 
най-призван да се изкаже по въпроса, е на мнение, 
че все още не е време да се пише за „случая".

— Не са завършени всички оперативни действия 
— ни каза Пенев тези дни по телефона-. • — Освен 
това внимателно се изучават фактите, за да се утвър
ди съществуват ли елементи за възбуждане на след
ствие. Това са чувствителни неща, тук не смее да 
стане грешка . .. Когато завършим оперативните дей
ствия, обществеността ще получи съответна инфор
мация, а дотогава не трябва нищо да се пише, така 
сме се договорили .. .

Съгласни сме с Пенев, че нещата са чувствителни 
и не смее да стане грешка", но му споменаваме един 
„висящ" въпрос. Защо в разгара на енергичната ак
ция на Съюзд на комунистите срещу престъпността 
и всички останали нередности един сравнително ма
лък „случай" не може да се развърже за пет месеца, 
докато една крупна национална афера, „Агрокомерц", 
се разобличава за два месеца? Началникът на СВР 
мисли, че такова сравнение не може да се прави и 
отново ни дава „доугарски съвет"' да не пишем за 
случая, защото „нищо не съм ви казал".

Пенев категорично твърди, че нйкой не върши 
натиск върху СВР да укрие случая.

Общинският прокурор СЛАВОШОБ МАНАСИЕ- 
ВИЧ от Сурдулица,_който е компетентен и за Босиле- 
гсрадска община, има противоположно мнение. При 
него се отбихме, водени»от едно предишно изявле
ние на Стаменко Пенев, че „сега прокурорът трябва 
да прецени има ли елементи за възбуждане на след
ствие".

М. ЯВ отч^хцте не малко

€> ДИМИТРОВГРАД

ЗА ПО-ТЯСНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО
за масова информация 
па българската народ- 

— Т В-жури ала, Ра- 
издатслство

Занапред шс е необхо
димо ПО-ТЯОНО СЪТруДНИ;
често между общсстве- 

струк-
ийот
дию Ниш и 
,, Братство'

Бяха изнесени известим.

но-политическитс 
тури 'в Димитровградска 
община /и средствата за 

информация на забележки във връзка с 
някои, 111ублику1ва1И'и мате
риали като беше заклю
чено но този въпрос да 
станс яо-задълбрчепю об
съждане в издателските 
съвети и е основателите

масова 
българската 
Ще трябва да ое подоб
ри редакторската полити
ка. защото в досегашната' 
работа е

пропуогеи. Това е осно 
кси изво-д от проведоно- 

съв-

■,народност.
успешно 

Обли-пг.одължашат, 
жават работниците, 
укрепват работничке 
окото единство, ДРУ- 

В орга-

имало извест
ни на изданията,

В работата на заседа
нието участвуваха и Дра
ган Анджслкоаич, изпъл
нителен секретар в Пред
седателството ма Мсгкду- 
обшищеката 
ция ма Съюза на комуни
стите Радмияо . Чмрич, 
от Ме ж дуобщш I ока та ши 
ферендия на Социалисти 
ческия съюз в Ниш.

гарувонето. 
иизациите в Босилс 

община ®
— Досега ие съм получил никакво заявление от 

СВР в Босилеград във връзка със споменатия от вас 
случай — казва Манасисвнч. — За него узнах полу
официално и не съм сигурен дали изобщо ще „при
стигне" при мен, понеже неофициално узнавам, че 
мнозина са заинтересовани

Следователно, дилемата продължава да се рее 
и може да бъде приземена само с пълна информация 
от Секретариата па вътрешните работи в Босилеград. 
Колкото по-бързо — толкова по-добре,

то на 15 октомври 
местно заосданис на пред 
ое кателствата ма Общин- 

конфоренция на Со 
съюз

градска 
това отношение вое 
ошг нищо нс се пре 

Д не е ската
идприема. 

късно.
Трябва да рабо

тим и да другарува
ме; работата и ра
ботническото 
чсство да бъдат за- 

В. В.

I вия л и сти ческия 
Общинския комитет на 

«а комунистите.
случаят да бъде укрит.конфврен-

Стдоза
комисията за информира 

при ОК на СКС и сек- 
И1нформ1Иранс 

ОК ма ОСТН и пред- 
сродствата

нетвор ци ята за 
при 
стидаитсли на

Кирил ГеоргиевМ. А.едно.
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стопанство произвошвой мШНШВШИЙрЯ1та

РАЗВОЙНИТЕ ПЪТИЩА НА ДИМИТРОВГРАДСКОТО ДРЕБНО СТО 
ПАНСТВО ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ХИМИЧЕСКАТА 

МИШЛЕНОСТ ПРО-
„ЛУЖНИЦА" — БАБУШНИЦА

Метапац4- се укрепва9» ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА 

ТРУДНОСТИТЕ
Своеареме кно еди нст- 

вената стопанска органи
зация в тахана реченото 
„дребно стопанство" „Ме 
талац" в Димитровград

Какпо ни уведоми ди
ректорът иа трудовата 
организация Радован Па 
нич. „Металац" никога 
досега не с имал толкова

иите. В ход е 1.' изработ
ката на м" тел на дръжка 
(в която се, намира газ) 
за такаманечената „огне
на лопата" за почистване 
иа снега.

Покрай увеличение на 
средствата за акумула- 
цня, през последния ме
сец личните доходи на 
соените са увеличени, та
ка че средно 35-те рабо- 
ЗС.ЧИИ тук имат около 110 
матяди динара оредей

Химическата промиш- 
„Лужмица" )! Ба

■ I, V/! положителен баланс, 
сто :на дсветмессчието от
чита и остатък - доход.

2з отбелязване е, че та
зи бабуш нишка 
организация има 80

:« леност■

бу шпица, 
и® трудности в снабдява 
ке л:' със суаарюмии и въ- 
шрииза-годстоани матери
ал:;», опоред гпшиите по

щадени реди-Ж!
трудова 

ми-
люона нлшплатела реали
зация,

Отсред думите
каватели »тршупочта 
: стмеосчисто с положи- 
т-'-.'■•и лелови

де
па ДИР'С

на химпоомишле-111 резултати, -п-г.аЗа иръп път от съ- «ви>
щсствувансто 
„Металац" тази го
дина

си

4 щучаствува на 
състоялия се от 15 
до 25 септември и 1 
Белград 
дребното
по. На панаира са 
сключени добри де
лови връзки.

,
„МЕТАЛАЦ": Наскоро трябва да се комплектува

бе доведена до ръба на 
стопанска пропаст. Вла
дееха лоши междулично
стни отношения в колек
тива, лоша трудова дис
циплина, по едно време 
бяха без директор и без 
кадри, е валутен дълг 200 
хиляди долара. Напускай 
км нереалните амбиции 
да пренасяне в „голяма 
фирма" и отделяйки се 
от само по лошому по
знатата ООСТ „Промонт" 
от. Ниш „Метаяац" ое 
върна към развойната 
концепция: 
дребното
общината. В резултат на 
това днес ое постигат сра
внително добри стопан
ски резултати. Наистина 
валутните
200-те хиляди долара, на
бавени >*о 40—50 динара 
и продадени на банката, 
все още не са разреше
ни, но има изгледи този 
апор да се уреди.

111 г'СД,работа. Затова и конкур
сът за набиране иа нови 
работници с постоянно' 
открит. Места има за 
браваря и тенекеджки, ка 
кто и за един инженер 
по техническа подготовка 
на производството. А спо 
ред производствената про 
грама, в най-окоро време 
трябва да ое усвои про
изводството на части за 
мотокултиватори. 
се за части, 
приелособяййт към мого- 
култиваторите при обра
ботка на почвата 
дене на захарно цвекло. 
Тази програма е непосред 
стаен резултат на участи
ето на „Метадац" на Па
наира за дребно стопан
ство в Белград. Наред с 
това продължава произ
водството на центрофуги 
за мед, количка за стро
ителството, метални огро- 
ди и оказване на занаят
чийски услуги на тражда-

плиаир па 
стопанст- Н П: ж

Г
-V. I: г,л.д. Че на „Металац" се- 

1а върви, овидетелствува 
и фактът, че собствени 
средства ос отделят за на- 
бажата и строителство 
на отдавна запланувания 
етаж за административни 
помещения, като сегаш
ните се освобождават за 
машини. Стойността _ на

,Т РиГт )Л(
>,, . И

Един цех в „Лужница"
ОснованиеКасае 

които се
за това дава н-осг „Лужница" Найдан 

изпълнението на физиче- Маркович, 
смия обем на резултатите 

щяха да бъдат далеч по- 
-добри. ако

производ- 
деве-ствофо, който през 

тте месеца на текущата 
година по отношение на 
същия период миналата 
година е по-гояям със 7 
на сто.

доизградената част е око
ло 13 милиона динара. 
Строителните работи из 

Югопродукт”

през този пе 
риод снабдеността със су 
ровнни и възпроизводег- 
вани материали беше по- 
-добра Той подчерта, че 
за известен период са ли
псвали и домашни и вно

основа на 
стопанство в

и ва-

пълнява 
от Охрид. Следва да ое 
отправи иск до Фонда за По отношение

на запланувания 
обаче, той е изпълнен 
78 на сто.

обемразвитие на недостатъч
но развитите краища за 
отпускане на средства за 
изграждане на компресор 
на станция и станция.за 
отопление. С това произ
водството на „Метадац"

разлики до със сж» суровини, па в отдел
ни цехове е имало прес
тои и машините яе са 

органи Работили. Главните 
машни снабдители 

на мическата промишленост 
„Панчево", ОКИ и „Ом- 
кш" (о-в Кърк). 
„Лужиица" няма залежа
ли стоки. Известен проб
лем представляват и от- 

пре- еъстшията по болест, ко
нто са били изразени по

но като се 
ое има предвид, че в сро
дните. стопански 
зации, относно 'Отрасъла', 
изпълнението е 70

ло
са: хи

сто, то и този показател 
ощазява добра стопанс
ка дейност.

Въпреки че все

напълно ое комплектува.
Инак(А. Т.)

В ТРУДОВАТА ЕДИНИЦА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КВАРЦ В БОСИЛЕГРАД

За деветте месеца — над 11000 тона кварц
пива на тази трудова еди
ница. И личните доходи 
по отношение на остана
лите в общината, сравни 
тедно са добри. За пър
вите девет месеца възли
зат на над 90 000 динара. 

Инак в трудовата еди
ница за ежюплотация на 
кварц в Босилеград през 
първите девет меоеца на 
настоящата делова годи
на от кварцовите карие
ри в общината са 
дени 11 500 тона кварц, 
с което деветмесечният 
план е изпълнен. До края 
На годината, според го
дишния план, трябва 
бъдат извадени още 3 д,о 
4 хиляди тона.

Винко Станоев, 
рен за 
подчертава, че 
името на годишния план 
не е под въпрос.

още ок- 
оцчителните цифри за де 
ветмесечнието ке са 
цизирани, очаква се общ 
докед в размер от 2,2 ми 
лиарда- динара. За създа
ването на този доход са 
изразходвани 1,8

През първите девет месеца на настояща
та делова година извадени 11500 тона кварц 
• От началото на годината са направени и 
разширени около 9 км пътища • Подготвени 
са терените и за експлоатация през зимния 
период

Трудовата единица за 
експлоатация на кварц в 
Босилеград продължава 
успешно да стопанисва.
Наред с това в трудова
та единица отделно вни
мание посвещават и вър
ху откриването на ноии 
кварцови залежи. През 
настоящата делова годи
на например са открити 
нови залежиш Белут, Лю- 
батска река и Мленомин- 
ци. Живко Кирилов, 
говорен за изследване и 
откриване на нови квар
цови залежи казва, че та
зи работа е не само труд- 
на но и много обременя
ва трудовата -единица. Са 
мо през настоящата де-

шзоме на престоя на ма
шините. но в общи чер
ти те не са се съществе
но отразили върху обща 
та стопанска дейност на 
„Лужница".

Следва да се отбележи 
още. че „Лужимца" е ск- 

са лчочмиа дотсоор е „Агро- 
овдегоени 120 милиона ди войжвдина" от Нови Сад 
нара, тта чистият доход 
достига сума от 280 мили

милиа
рда динара, така че до- 
ходът (Възлиза приблизи
телно на 400 милиона ди 
нара. 3® договорни и за
конни

л-сра година до^ новите 
кварцови залеики са на
правени годни за движе
ние пътища дължина 
■от 9 километра. И не са
мо тога. На отделни ме
ста се налага, за да ое 
дойде до залежите 
кварц на дълбочина и до 
70 метра премахване на 
хиляди и хилйди кубика 
з«мя. За тази цел, както 
ни уведоми Кирилов, -еже 
дневно. работят шест-се- 
демрдуши, булдозер, ком
пресор, и други машини. 
Обаче охрабрява факта, 
че резултатите от всички 
досегашни 
обещават и предвиждат 
и занапред добр а перопек

задължения

за износ на ллекоиглас - 
пл'0'чи в Унгария, чието 
псешоводст-о е е ход. 
„Лужница" изнася чрез 
„Юготекстил" от Любля
на и пропилен в Италия 
и Федер.ална република 
Германия.

Общо: деветмесечните 
резултати дават основат 

да ние за надежда, че и кра 
ако ят на деловата година да 
на ое дочака с положителни 

„Лужни- резултати за което ое 
които предприемат определени 

успя мерки.

она динара. 
Презизва-на

дезетмеое чието 
за лични доходи на зае
тите са дадени 270 мили
она динара, а за ,разши
ряване на материалните 
основи иа труда са оста
нали 10 милиона динара. 
Юоикого

да
от-

и скромна 
изглежда тави оума, 
се има предвид, че 
тримесечието 
ца" имаше загуби, 
на шестмесечието 
да погаси, и да осътцест-

отгаво
експлотацията:.

излълне-
из следвания

м. я. Ст. Н.
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Ш ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕЛомунист
унистите в Сърбия Брой 1592 година XVI

Белград, 23 октомври 1987г

Лучи се Това, 
трябваше д.а

ксето тазисе случи __ гула,рните ка/нали Да ое пълнят ходовете на та система. Пюнгоотяма 'Опаовост за шейната

~Е!Ее”: ”Ег21яНтГ™НЕоНб
тиа йотата и,Кред“: ^ларвите сделки. В това отношение „Атро- еоет е твърде щаба, така че без нарушава-
в п-педватаителнмтр тп Гъ римесеЧви'е- И кю{ме;рц е само д/ра-стичен пример за това н-е иа множество закс!нопр:&длиса1нгия мзоб- 
съшия ло(Ч'\глд°нт „ гласувания ка каквю* всичко е възможно в нашата стопан- що не биха могли да съществуват. Мнози-
дко; Малко липсваше пшвршштащ- т^3 ^ * * ™та монетна сис' на от тях пробиват месечните лимити при
ка да се отложи за друго тримесечие сГга, одобряването на кредити, поят без вика-
обаче, ке можа да „мине". И кви санкции. •

Ако таз беше така, /най-малко една че- 
отхакто* съществува делегатската система твърта част огг дюмашните трудови, -органи - 
имаме решение за монетната и «кредитна- задни н-а сдружения труд трудно* щеше да кей начин да се „угаои" Основната банка 
та политика като краткотрайно решение, „преживее" тази делова година. С увеличе- е* Еихач, която — и покрай ясните и хьре- 
Т-очтко толкова не славно- да завърши и тази нието* на паричната- маса с 80 на сто* и на дивни законодредписания — Фикрет Абдич

банковите заеми с 56 на сто- в-

така пръв път
Тези дни мнопс- се разиокза как и по

сравнение и сътрудниците превърнали в наръчна ка- 
със състоянието от 31 декември миналата са за а/валиран-е на менителници. В по-дру- 

Същината на спора около* решението* г-сдина и -по-добрите фирми биха -ос наме- гаяч-е поставена монетна система, където 
ое намира в твърдото- становище на- Окуп- рили в големи".изкушения, а за работещите банката е задължена да води сметка за 
щината 1на СР Словения и нейните де ле- в-ечно със загуби и винаги длъжните да капитала и неговата стойност, това никак 
гаги в Отбо-ра на Съвета на републиките и не говорим. Но», съдейки по полугодишни- не би могло да, стане, 
покрайнините за кредитно-монетната систе- те отчети на Службата на общественото 
ма този път да не се съгласят със Съюзния книговодство в Югославия фалитите у нас Във* всичко* това ншх> най-малко не

най-малко- обикно*- учудва, че Люблннока банка* Господари, 
безус- ска банка в Любляна, чиято система горе- 

оп-екла" с менителниците на „А-г-

делова година.

лимитирането ол още /изключение, аизпълнителен съвет около
на банковите пласменти. Съюзният изпъл- вена- 
нителен съвет още през пролетта обеща, че пешните 
подробно- ще изпита всички добри и л-оши справит с
страни на тези мерки и ще предложи н-сви защото сантименталната м-онетна

Последните * бяха предложени, гдаоие с отатереоите „а основателите да ус-
тансвяв-а делови и други връзки с банките 

страната. Поне според закона никой н-и-

икотаомм-ч-еска мерка за
колективи. Всички някак ой се ЩО* ое е

отстояват, рскюм-е-рц , на своя ръка е състав-ила черен 
на несолвенггните • банки. На ръко-

пю-ложението- и
система, списък

бодствофо на всяка банка, е дело, че в съ-решения.
предв-ествяват ое за идващата година и то-

бе съвсем достатъчна хуване от строгите предписания и сериоз-
по ните делови обичаи. Важно- е да се запази ®

предприятието и на работниците да ое обе- то- една банка не м-сж-е да накара да вр 
зпечга как®а.то, и да с заплаха. За останало,- ши някоя работа ако за това тя няма ни-

какъв- интерес. Обаче, проблемът е в това-, 
че Господарската банка без никакви общо 

й арсенала т разните момент» «ере- приета критерии оценява способността на 
менителници без банките в страната и всичко това. разбира 

,Агро- се обнародва на голям

ва между другото 
причина да ‘Не се постигне съгласие 

важно монетно решение.това
,словенско становище мяо- то е лесно — ще ос договорим, 

зина бяха на мнение, че ое касае за „ошт 
Съюзния 'изпълнителен съ-

В твърдото

Иване" пулса на
пред самото начало на

икономическата полити-
приемаяето гуларностм 'издаването' на

' пс,кр1ити1с тази родина само поради 
комари" стана твърде
оправяне на - огдел-н-и трудови организации.

глас.вет и
на елементите на 
ка за 1986 родина. Няма съмнение, че и ® 

истината, обаче с ли
па пашата

видим начин на С утвърждаването, на деловата споооб-
Според нсюпда1вшшгюте, изявление ата за- ™а^гоставщ1 и СДК на Югославия,
местишса генерален директор па СДК в т &а ,абаче да ое признае, че тези две 
Югославия Момчиле, 1омп'ч за такива мс- д[^1м 1^н|ОТтуци,и ,на тоиа нещо' не обръ- 
нителииц-и ос знае лом,е седем оесм-оддмми ионголямо внимание. Не заради туй,
а за тях службата редошио осведомявала ,ие ое ат1а|е, но поради простата и.ри-
компетентните ар,гали. Оюяошато)ию-, те ле «икюй досега такова нещо не е
са „патент" и Фитрст Абдич. Само ™шма- търо;ш рт 11ЯХ ,На югославския монетен па-

шаи-гошеми м|р П|раре.ше оборот на огромни суми
минали

занимава Народнататова има частица от
множеството решегн.и ямитите и -

монетна политика -вече с години не се съ
гласяват нито делегатите, пито сисциалис- 

от федералните еди- 
омята, . четите, нит-З' останалите

Дори болшинството 
много ст' слабостите ® нашата 
система не би дошло .или биха били чув
ствителна пю-мал«ю. ако имахме добр 
нетна и финансова °~да^“ие ие-

пай-гвростата 
че парите с,а 

аитияа-

д-окици. степанока

•лелиният кюмтрол н- две хиляди
трудови «ршнизацня » страната, а особено честага дума през целите дае 
на ония, които имат юьтрс1ш*и банки, ще 'остоше1ЯЯ_ д после дойде Фикрет Абдич 
покаже цялата дълбочина и широчина на . Д10:ве;р,И)ет0, бе загубено. Сега всички се
ешлацмованстю с меп-ителници и .всички н,с- страку1]зш, оа, н<даи изненади, а потребите за

служби, КЮ1ИТО ще утвърждават солвешност- 
та ма блажите са необходим елемент при

не пс-радх.
порадикае а система 

чия и-гдъгаиост, ко
__ лс признаваме, ЗаКОИ Н!И, Я1ВД,С1Н1ИЯ.причина 

стока. От е|Дно такюв-а, 
зарно ,определение са

всъщност
юъзмдасни всички из-

^мг-пимата и оплакванията! по- кривявания -в системаш и
рая и слабите закоиДателно-правож

Отециалистите казват, че и в, май-орга- 
иив,мрените финансов,и аистсми може 
изпи да се случи някой да пуоне монит,ст
оика без покритие. За такива, разбира ое, вонао наши монетни иаредовиооти привидно 
<"И1це,слпуиа заши, обаче още нещо — мо- се затваря. Острите мерки засягат само 
рално опстняваис. У нас, за жал вос «о-че- «шя, .които уважават зашнопредшюаиията, 
сто става шедьовър на обществен 'Престиж дока-к» други се служат е лозунга „сирам» 

ое намери мякаква „дупка” » закона се сам”. Воигасо това е малка рт™ ® 
;К'ЪЙ някаква „иолезша малвер- делегатите и Окугацииата иа СФ1ю. шито

кроят официалната монетна 
за патето- иоюосло' .шгонюмичеоко

прл®ма,ието на деловите решения.и
множеог-ре- По такъв начин кръгът ;на

шения.
еапример, Щ° ос~ 

политика запомне- 
и но

Настоящата година 
танс в нашата монетна

ио-големите рестрикц-и-и п
финаноода педиоциплшт. Още етп 

ПГ, /*гтпото засшаш-с из* сср - 
■ ПЪТ се показа ГЮЛитика в машите ус- запия",рата яа мопе-пнагга политика

ловия ме значи 
фицаноо»а дисциплини 

,че при .яоИ5Ч1ЮИ

1П-сзатю(М-
на ШК!»

илгл тюсетч юпаната ц-оотфщка, >и 
,жх\км-

И,п, -елшата та обстоятелствата м-сеитсл-
„м-ощ/а", оба/чс те нс са/ .и Дв-вешис. 

[н-сп/олн п’|»'и* фшнашоош.а-

и шо-гошя-масън. ь&пром0шю
Така *с сътаоом чиш- пи/цмте сташ-аха

суфииклчюпогга наша
Слободан КОСТИЧ

обуздаеш тя чш рс- \№УЛСШ)



2 Комунист
СК НЛ СЕЛО

Сшари
Нравила

Обобщените заключения п вербалната подкрепа 
да избавят първичните организации на СК в селата 
ята. Промените в метода 
цат бързи и големи, каквито 
мени на село

не могат 
от лстарги- 

на дснствувансто им трябва да бъ- 
са икономическите и социални иро-

К *
Общиноият комитет иа СК » схрюкостопанските 

Ниш обсъди дейността на селски Най-гсшцч брой 
те пръвкчни организации на СК проаод, телефонна 
още през февруари 1985 годиш.
Тогава бяха приети заключения

IIо готедомакинства, зация а» селото е активна. и да допринесат за съжив-
села имат водо- щом приключи акцията, дейно- яеомсто па дейността им. По 

мрежа и пр, стто основа. Затова днес най-аюли- чко личи. че тази ориентация е 
Благодарение иа това е шря- ши са първичните организации добра. Някои от тези работни

ца миграцията на оелсюото наос- на СК в най-богатите и урбами- 
със орокове и „носители на за- ление в града. Даже значително зирашг сола. 
дачите", които трябва да бъдат е увеличен броят на жителите 
извършени, за да се промени съ-

вси

пи са секретари «а ©рганизаци- 
ите ри, членове на секретариата 
или председатели на конференци 
и,те на С.СТН. Обаче много по- 
голям е броят, яа ония, 
са използували това 
за тотална пасивност.

Сичево е добър пример, ко-на 'селата Лнлинци, Първа Кути- 
стояанието, което тогава, бе оце- на, Медошетец, .Ново село, Тру- й,го показва .колко различни са 
кено като незадоволително. Но лале, Попавац. Хум и Четат. ■ интересите на жителите яа дне- 
оттогава в селските организации Обаче във всички 55 села в об- ШН0Ф0, село. Тук живеят и рабо- 
не се е променило почти нищо. щмната живят само 350 чисто

— Сопмниям си, че бяха фо- оелокосгопаноки семейства. По- Най-много ш има в коопераци- 
рмирани и работни групи, които

които 
свързване

тят тридесетина членове на СК.
Проблемът е и в това, че 

селските първични партийни ор
ганизации почти и не приемат 
нови членове .особено от редо-

ята, слея това в училището, не-ловината от тях са старчески се-
организа- мейства.да помогнат на тези 

ции, но не си спомням разглеж
дал ли е Общинският комитет в

кюмицина са пенсионери и сел
скостопански производители. Чле 

и новете на СК в кооперацията еИкономически най-силни
предишния състав как се осъще оелокостопаноки най-стабилни са 
стаяват заключенията му — каз
ва Янко Янкович, изпълнителен 

.кретар на Председателството 
ла ОК на СКС.

вете на селскостопанските прои- 
гощини искат отделна първична звздители. Недоволни 
партийна организация.

от целоку- 
на обществото 

към аграра и често лъгани от
Същото . гетата политикасмесените домакинства, в които 

живеят поне искат и просветените работници.
Уж техните работи са по-инакви местните селскостопански орга- 

нмвата, а по-младите преди обед и затовг* Тмб.ва да имат отделна низации, селяните вече не вярв- 
работят в нишките фабрики а пъ*:вична ®Р,га1низация. Общин- ат на нашата селскостопанска по

ският комитет се двоуми дали да лигика. Тоза влияе и върху от- 
разрсши тази делба, понеже

по две оемейства: 
по-възрастните иосфоушно са на

Така, кой знае за кой път, се 
повтори старото правило: харч
им оили в дълги дискусии, изди
рваме причини за слабостите и 
приемаме добри заключения, но

след обед на имота. Днес 
домакинства са най-числени 
никшите села.

тези
е ношеяиет© им към Съюза __

известно, че след нея ще зага- комунистите. От друга страна се- 
сне дейността на селската пърти

нав

леките първични организации на 
Известно е обаче, че „сме- ЧН1^ ■организация. Такива и *по- СК твърде рядко обсъждат поло- 

най-често нямаме оили да ги шре сените домакинства", освен ло- Д'°|5ни случаи са многобройни в жението в селското стопанство 
творим в дела, А мвого неща тр- зарите ,в Сичево и Машча, не мо- ниш™те села. 
ябва да се менят в метода Предстоящото заседание на 

Общинския комитет на СК
и овощия и зеленчук за • Ниш. казва Янко Янкович, тря-

Това показват и отчетите на мно нишкия пазар. Общо взето не Определението ии Съюзът на бва да предложи решения за 
гобрюйни работни трупи на Об- ое занимават е животновъдство, комунистите на оело да осъще- тези проблеми. И 
щивския комитет, които през ал понеже. един животновъден ци- ствява водещата ои роля в Оо 
рил и май посетиха всички сел- къл

и гат да бъдат стокови 
на тели. Те произвеждат

произволи- 
храна за Аграрни измамисъдържанието на дейността 

селските първични организации, себе си
в

в тези орга
низации трябва да бъде извър- 

продължава с меоеци. Сме- Чиалис™ческия съюз не се осъ- шена диференциация, а общин- 
и обемистата сените домакинства са '„всестра- 1Ц?аП8Ява преди всичко поради окото, партийно ръководство три

йроиаво клаооао-ооциалната структура и бва да им окаже по-толяма по- 
идеината подготвеност

ски организации, 
студия на 'Марнсическия център ини" селокостсща1ноки
във връзка с икономическите и дители, които не могат да бъ- 
социалви промени в тукашните дат перспектива на аграра 
оела и възможностите за по-на
татъшното им ©бществено-иконо

на члено- мощ. В периода на изборите твъ 
рде важна може да бъде помощ-

вете и първичните организации 
^ на ОК. И ..тук, по всичко личи,

Прибавим ли към това и не- основният проблем е » това, че т,а пои изработката на програми 
малкия брой оелски жители, ко- пай-гол ям брой селски първични за дейност през следващия 
ито нямат земя, на село живе- партийни организации бездейст- 

И тези ‘материали трябва да ят в града, след това пензиоери, луват в ССТН и' затова 
бъдат документи за предстояще-

мичоско развитие. пе
риод, около която ще се спло
тяват всички жители на дадеио 
село, без оглед колко хетероге
нно е то от аспект на състава 
и интереса на неговите жители.

ое явя-
лски младежи и девойки, ко- ват проблеми при съгласуването 

то заседание на ОК иа СКС, ,ко- иго оа завършили средно учили- на интересите иа селяните и 
със' ос подготвя твърде сериозно, ще м чакат .работа В1.гр,ада, про- дойгюсггта ма организациите 
Защото е очевидно, че първични светни работници1, 
те организации на СК на село оа оки и други специалисти, 
оставени на ое‘бе си и не изпъл-

в

оелокостопан 
поду- В 52 първични 

чаваме истинска представа за то на СК в нишките 
ва множество от различни инте
реси, 'които* трябва-да бъдат обе 
динени с дейността на първич
ните организации на СК.

организации 
села членуват

1040 комнуисти. 0т тях 354 са '^общини заключения и вербал-
С писани материали, писма.

няв-ат програмните си задачи.

. на подкрепа оелските първични 
'пгаиизации яе могат да ое из
бавят -от летаргията. Промени
те ю метода и .съдържанието !на 
дейността им трябва да бъдат

селскостопанскиМиграцията е спряна производители,
Още толкова са служащи, а око-

Според споменатото изследва ле* 300 са работници и служащи
не иа Марксическия център ое- Осжн урбанизацията и кому- в сдружения труп 
лата в1ече не са типично оелски. налните въпроси, » селото, ,ка- П,Р„ у„ ,
Преди всичко те са много по- ,<в,ото е днес, са малобройни об- ‘ ^ ' 1 Щатските
-богати. Почти всички оа овър- щ,ите интереси на неговите жи- отагг ла Разрешат на работници ЙЪ|Рда и 1ГОЯ'еми- каквито са- ико-
зани с асфалтови шосета и ре- тели. " , от стружеиия труд, които лсиве- комическите и социални проме-

ят по селата, да ое свържат -ор- ни :на оел'°'- Вся:ко друго- отноше- 
ганизационно' .със

спо- 
комитети

доени автобуски линии. В мно
го села са построени нови учи
лища, амбулатории,, изкупиагел- йРОДОД или пък са асфалтира иичии '01рга1Н'изации

оелокото* шосе

Дюкато се прокарва водо- ние ще прикове оелските първи-селоките пър- 
В тези среди 

клаоово- 
на челно-

чни орпанизациги за 
коловоз,

помощния
казва Янкю те трябва да подобрят 

-социалната структура
ни станции и магазини с всички 
стоки, които са необходими на Янкович — първичната органи-

Вслимир Филипович
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Никола Любичич

Щгр.
:Я

На премахваме причините ШШ:
)0, €ш ПМФ '

равенство и сигурност на всички хора, които рап ,

щшттШщ
щ

живеят в Косово

На тържеството по. повод за- коления. а и (във всички други Я 
почване на строежа на моста над среди?
езеро Раздаде а косовското сс- Съществен е въпрос дали сме I 
ло Бърняк (на 10 октомври). Го- с всипки сили насочени към Ко- Г 

. ворм НИКОЛА ЛЮБИЧИЧ, член 
Пред оедате л ств-от о 

СФРЮ. От речта- му 
някои части.

■ Я. ■тжШ: ттш щт*Ш
11 • -оов^ П1 дали сме ефикасни ,в> пре- 

причините за неои- 
цредаваме гу.рността на хората, на дсйствад-

на на махване 'на чсски фундаменти, които

- мосТОМТС ™ о™т„. г™нтсе ггг=”““г акяааг* гьялгг “™2= , Р 1 ' Не мож'е да се п,рави забе- и тогава, -когато действител- рите от Европа Азия и Африка

условията за по-бързо стопан ненлравно отношение към тях и на икономическата и политичес- Ние с право* очакваме че в* 
око развитие, за по-хубав живот за собствената с/и сигурност. Мо- Ка блокада — никога не паднха- преговорите с шилите заемодй- 
— каза Никола Любичич. же би не винаги по най-съотве- ме духом. Укрепвахме редовете тели, и с нашите длъжници —

— И тови мост трдбва да от- тен начин. Ясно е, че техните усм 
говори на тези искания, но и да дия и активност трябва да вър- 
изправи неправдите, които са вят чрез .институциите .на тюли- 
направени когато е изграждан бен тическа-та си-стема при ангажира- 
тът. когато е създавано езерото, нето на организациите на Съюза тпща към изхода.
Мостът се прави не да има по- ■ на комунистите, Социашистичес- 
вече изселване. но по него да се

Същевременно, само въз осни ло

на партията, укрепвахме еди/нст- да изнамерим съвместни реше
нето в ръководството и на р.ъко ни-я защото- това е от двустранен 
юдетв-ото с народа, гледахме на- интерес. Такива, решения ще раз- 

од, търсехме и намирахме пъ- ширят нашите възможности за
по-бързо икономическо развитие.

За какво говори сведението, 
кия съюз и всички други фак- че днес имаме в изграждане над 

връщат изселилите ое, да укре-п- тори и обществено-политическия 27 хиляди обекти, чиято запла- тивите — във всеки случай до
вя доверието и по-смело да се живот. -нуваиа стойност възлиза /на девет голяма степен зависят от правил-

ог _тс*за
воеяи да получава според труда 
и резултатите. Но, трудовият по- 

Дали това Говори за недости- рив и настроението на хората за- 
На Съюза на комунистите и п-о-г-о-ляма и по-бърза диферен- га на домашен капитал, за което висят също толкова и от рети

на нашето общество не ползуват ци-ация към кадрите, които се ое говори на всички страни или телнс(?па за борба против всич- 
обобшени и формални преценки колебаят, които не ое разплащат за нещо друго? Истински е въ- ко .което не струва в общестао- 
за състоянието в Косово -или за е националистите, забелязва' се проо — как ползуваме акумула- то — от премахване на обога я-

по-голям-о ангажиране на трудс- цията, какво предприемаме, да я 
Щ:ИТ‘С 02 от градовете и селата и увеличим, д*а ли с 

фактът, че в осуетяването на неприятни слу- жени-ята вървим ъгьм интеграция законността в 
чки по-ясно ое търси -от всички, на югославското стопанство, към 

водят бит- промяна на стоианоката структу-
а/втар-кия -и нови предприема, трябва да се

■оценката на обществе-

Труд-оаият ентусиазъм и мо-

Трябва да -ое подчертае, че в миляди милиарда динара, относ- ното възнаграждаване, 
провеждането на -решенията е по- но около 10 милиарда долара? 
следно ър-еме ое чувствува по-по-

крачи в утрешния ден.

ФАКТИТЕ ГОВОРЯТ
лямо ангажиране, започнала е

- ;е без труд, от изкореняване 
капитаяовло“ на митото и -корупцията — от

цялото -общество.
резултатите на досегашната ак 
тивност. Много повече от таки
ва прецещеи говори 
процесът на изселването на сър
бите и чещю-горците продължа- че в своите среди ца

а от някои среди дори ое ка против носителите на нашие- ра —
Затова за /в&зултатите нализма' и сепаратизма. Чувству- пр-сбле-м-и.

ва ое и п-онг-олямо-присъствие на В Югославия -в момента
Това зна- ГивХг ^ ме^ тр-яб- »то“ам-е социалистическо -са-

ЧИ, че в преценките на работата ва да получат още ^ ^Гомобилш^мГ^мяди тГня^ГгТможЛПша^^ва

™™гбва дас— ^^35= *
Каква е атмосферата- и дове- «вито са «собходи-мш оПо милиона частни пмуванмг нашата социалистическа самоуп-

рието в междунацион-алните с/г- Известно.е. ,, чужбина- при което са пекар- раю-ггелна демокрация, която ще
ношетия; укрепва ли братството п-а и помощ заюлжа! . Д У _5' арда ,дояара. Не развиваме още по-силно. Консти-

дитс- са големи. На- всички, ония, чя«4 ^ ми^ ЕЛ ^ ^дауга туц„те „ всички д-руш п-рс^
югославската действи- мени в системата-, га насочени ю 

. това направление: -у да укрепва 
прякото илшшие на работничес
ката класа, на трудовите хора и 
гражданите, ла укрепва закоино- 

о-тгО:вориосггта, трудът да

Въз всичко, което се нрави и 
зачитаили къмва, гласът и

ое ностга, дум-г^та на рабогническа- 
и трудовите хора. Ние

ускорява, 
и състоянието единствено е при
емливо да се говори с езика на 
съществените факти.

и единството? Колко повече има-
Мй-чакокност -и ефикасност в ра- които работят върху това да 
ботата на -правосъдните и дър- рушат междунационалиите ошо- страна иа 
жавнит-е органи? Колко сме спре- шдщзд в Косово, които ое трудят -годност.

нарушенията, наоидията, по- с иатоеж да принудят сърбите и 
боите покушенията срещу чюве- черногорците иа изселване и но 

и имущество?1», този начин -да създават етничес- 
опешу -култури-ите -паметници, ки чисто Коеош-о — поръчваме, 
гробищата? -Колко трудовите хо- чс ще се -излъжат. Ние няма то- 
пч от г.г аша И -оел-ото, казсто -и ла да позволим I
^ /- " „ух тт т 41/1 КУЛТУ- КООО'В‘0- ТО'Ш С ЮиЧЗСЛ с1'ВИ1Я, (П;р'2!К11Г В'0И' 1КИ
албанските иителекгущщ^ У1У щ>тапж^ошс и ще принадлежи, ебащта дължима сума миналата
рните, научните -и обществените гар1ияадлежешс и щ • щ г,ОД|ИИа ,с ед1ИИ милиард а тази го- това е
работници .са ангажирани и по- на в-сичми о-1. . г на !Ш-е я нам-зли-с още 400 мм- ловце
лигпическата борба против сена- ш оичкГеди- лиша За да облекчим, брем-сто ботничеешта. класа, ™
рати-зма и национализма? В кол- баири, турни - на всички еди л^жт и /обезпечим по- сво-бодата и -равенството «авая-
ко села и градове са раздвижени -капото. юче средства за развитие — по- ки граждани аъв| глтасюйе
непосредствени акции на воички или. търсихме, -отлагаме ма връщане- нашата «Рама. В «отосии
трудещи се за решаване на сто- ИШШАЦШ ■ т " за,коми и в Коиституци-ята са
папските, комуналните, образова- ЯП'пйп«иите за ЮГОСЛАВИЯ Е ДЛЪЖНА НА /вградени хуманизмът, свобода*,
телихте, културните и други въп- Груд//юетиге и пробл • чуЖБИНд МАЛКО ПОВЕЧЕ раюнюрраяието. равеиството У?
роси? Колко във -всяка община комТО говорим са *шна ОТ 18 МИЛИАРДА ДОЛАРА. додаден е и защитен -класовиятч ,
и-ма колективи, училища, мла- юа не -е цялата т Зчтх. СЪЩ-ЕВРЕМ-ЕННО, -САМО ВЪЗ националният интерес, °“
деж, спортни и култу-рий ДРУЖС- Ю-гослаиия. За из^°и !'^ / ОСНО-ВА НА ТЕКУЩОТО ИКО- интереси няма и-ито по-важ
спад, свързани с подобните в тате, за стабидаото раз« °^мич.юко СЬТ.РУДНИЧЕС- „пто понголеми. Затова никому
Сърбия и Югославия? Колко ло- що е важно, м-фк-с бм и пай ва ^ ПАРТНЬОрИТЕ ОТ пе е оставено на водя да изигра

югоолавянство, 'брат- ж-но, да бъдем съзиатолл • • квР-ОПА АЗИЯ -И АФРИКА СА ка/кв-о ще, а какво ие щеда .
учебниците, шитс оили и .вьзмоокноста, да »- ’ (,д ЮГОСЛАВИЯ щп-а и прилага от Коистнтудмя-

идейяо-номи- дом същадтели-и » «.сич^^шя Дль ^ милидрдА долд-РА та и зпкоШпе.

[I ш-

ИДЛУТИИ ДЪЛГОВЕли

шките животи б^еосновна

да (долара. О-ба-че, Югосаитаия /въ- та и мястото и на колектива 
трудаости и0М-ал.и всеки -огвд-ел-ен ад-век.

Законността в обществото
условие за напредъка, ус- 

за засилване ролята на раг

еече. имаме 
ство и единство в 
гоъв жм-п1итателиата, 
тичеокатд рабога с младите по- мате-ри-алм-и,



Л Конулист
ПО ПОВОД НОВИТЕ ТОМОВЕ НЛ ТРЕТАТА ЕДИЦИЯ НА ТИТОИИТЕ „СЪБРАНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ"

Истина без преправни
Нека бъдещите поколения за 

нас съдят така каквито бяхме.
М-СНЯМ та днес шгнои иеща, Тюш-бухнн, комсн-да-цт ш 3-ия 11а ююпрешеи «лая от зианс-
м-ож-е би да изглеждат ио-ишк. украински фронт па Червена- име е Титсмга реч на 12 сел-

Ш=ШШ- ШМгШ
■ на „Събраните произведения" на оока оедаиаахме'” * * *“ ^ П'Ь ТуК У****** адрса|ра,т пи към страната, Югославия. ' 

Йосип Броз Тито. (Издателски развивахме. сма до Уи-отш Чърчил, чсакто и
център Комунист" и Ииптаггут к-оиих-подси-цията с генерал Хан- Па края, да'кажем, че от аа-
за съвременна история Беллпй) ™ Л ' Фомоцията:: през минала- ри М-сйшюпд Уплетеш, шфх-сгасп •алогго на печатането на Събра-
Тезл нови томове, заедно с лрс- ек ^и'л,01е Жаркшич- чл- момендамт ма съюзничоокитс си- ,тк произведения някои д-окуме
дишните двадесети с томовете п ПОК 1мгчШЯт° "п г К Ш “ С|юди®рм,||«1Мор«©то', Също ши са допълнително намерени и
26, 27 И 28, Го са подг^е™ а 0тб°' та,,«‘ са -продадеш Ти- че ще ос печата книга е допъл-

«“**»■ И деЙСТ— на ирреа не самГцетнщ1™^' зма^нГе “ ^ ':т‘°т ~
Тк*ио. Тшх> по повод тщициати- тво на историята, но същовюомс- 
вата и издаването -на „Събраните нио ц обезателен 
п-родаве-демия" в някой смисъл 
на предговор (том първи,
1977) е залисал при. кои условия 
тези трудове сй писани и как 
оа настанао>1. Между другото,
Тито е забележил: „Тези трудо
ве са,.и историческо сиидетелст-

че няма дан-
и корсоноданцияча ни за Т-итс-вите-ста-и-сядаща в раз- 

м-ежду председателя на Нацио- говпажте, които водил с шефа 
за малкия -комитет за освобождение на съветската военна мисия Ни

на Югославия Йооип Броз Ти- колай Ксрноев, защого все още ' 
характера и та-ч-и- то тциредоедателя ма югославско из са достъпни документите на 

та на воденето на борбите, от то бежанско правителство
които някои г стокаха значителни. Ижсш Шубашич във връзка- с ре - така не се разполага с протоко-
извън граиицитс ща Ющослаеил, а-лизираиюто на споразумението литс за Титсвия разговор
с важни и тропни последици. В от Вие. В «митите също така е Сталин. Очаква се. че в разгаво-

ВО за нашите съзнания з « зз Пвт тамо®6 ,с>т 11рс“ ‘ЛЗДстакиа «юреоподенцията ри -с представители яз ЦК на
СЪЗнания'„ а 11 за 1ата ОДНЦИЯ се намират докуме- със Сталин, Метисе и Георги КПСС

възможностите за действуваме нти, настанали в първия етап на Димитро®,
във воеки етап на нашата рево- прнключитеяните операции за
люционна борба. Те са картина освобождение на страната. В то
на нашата ообств-ена работа

източник
многостранни проучававия 

май съблюдаване
и за

д-р съветската военна мисия. Също

със

и този въпрос да се реши.
която -п,редшест®у»ала

на Титозото по-сешеяне на Мое- И Тито се застъпваше, 
„ „„„ _ МГ0'- 'За •разгеоо-рит.с в Москва че истррадта трябва да се съблю
и зи етап внимание заслужават Ти- .-.овен официалните съобщения
и тавите -решения за навеждане на 

как го направихме, някога и с белградската операция, която- Ти 
едностранчивост ® нашите

дава във всички нейни димензии 
и беше изричен, че в интерес на

на онова, което направихме на ТАСС други документи доое 
га в-е -са замерени. В тази група

съз- то координираше действията- -на документи се приобщават и Ти- историческата истина в докумен- 
шня и оценки, па и заблужде- единиците «а НОБЮ 
кия. Вбаче, аз считах, че и те- на Червената а](-мия. В 
зи трудове, като

с -едиците тоюите рзаговори с представите- тате не могат да се вършат ни-
ля на българск-о-т-о правителство какви - преправгаг. 

свидетелства, се представя целокупната Т-итооа и Партия. с Петър Тодоров и 
нямам прав© каквото и да. е да радио-кореспонденция с- маршал Добри Тешеше®

юмигите

С. П. Шперо

Пнротскн опити Теми-слав Костадинозич, дггрек- 
тор яа „Машинплет".

Интересен е и с-питът яа зе- 
меделЪката кооперация от село 
Осма-ковр. която с ангажиране 
на домакините помага- развитие
то- на селото. Старите помеще
ния -в кооперацията са адашмра-

наи-много -поради липса- на съо
бщения, доста дълго -е стагиира- 
л-о в .развитието.-си. Обаче жите- 
лр)-е са електрифицирали селото, 
построили са културен дом, во
допровод, асфалтирали са част 
от пътя, но въпреки това не са 
успели да- спрат миграцията. Та
ка днес от около 130 жители, по
ради старост, поне половината 
е -едва сп-оообна да изкарва по
минъка си. Истинска възможност 
за -осъществяване на желанията 
за- труд-острю-я-ване 
дава „Първи май", който 
всичко върви според плата, 'на
скоро- ще открие свой цех.

— Машините щ.е бъдат -поме
стени 'в пошя-мото училищно зда
ние, кост© -о-т 1978 -година е пра- 
з,н-оу Оам-о- ог Бърло-г, Дойкинц-и 
и Иеловица са ое -обадили за. те
стиране шестдесетина х-ора. Та
кава политика на развитие е и 
желание на „Първи -май' да 
метне на то-зи край — сп-ошеля

Проблемът на миграцията на 
селското население е нерешим 
и в Пиротока община. Старчес
ките домакинства са все п-о-чи-

кизации е повече ог хиляда- чле 
н-ове. Средно всяко- село- има два 
десетина членове, въпреки че в
няк-оя са само и -п-о- пет-ш-ест. 

смени, а акциите за „освежава- Н-ай-чйслена. -е ПО на СК в- село 
не" на селата не дават очаквани- Крупац е 43 членове В 
те резултати, И поради това, по
сочват в Пирот, активността- на

ли и сега няколко десетина же
ни от Осмаково идв-ат и — пле
тат. Миналата година те са зара
ботили осем милиарда стари ди
нари.

течение
на мж-нал-а г-одина -партийна -кни 
жка са -получили 12 жители, 

селските първични организации Какво- трябва да ое предпие-. 
на СК е незадоволително. ме, за д-а с-е възвърн-е предишна-

В отчета -на ОК на СК е ви- та -мнот-с- по-ож-ив-ена а-кти-в-ност 
дим фактът, ч-е най-голям брой на -партийните организации 
първични организации, са пр-о- тези села? 
вели дв-е- три събрания в тече-

Г.роздан-а Николич, 
дителка на цеха, казва:

— С тази -работа се занима
ваме три години. В началото има

на младите 
ако

рък-ово-

в
щ-е малко пл-ета-чни^ а -оега 
с-холо 500. В-с-е пак ме м-оже да 
гад-св-олим поореблението. -В Пи
рот имаме 300 плетанки-. В села
та около. Бела паланка — 100 и 
ооце толк-ов-а в Бабушница.

са
Прим-ерът на Бърлог в- Г-ор- 

ние на годината, въпреки че има но Цвнишав-ие -е един от -най- 
1И такива, които не са пров-ели нно-вите -тука-щн1и о-пити ч-р-ез 
нито едно. Едииств-ен-о- кому-нис- слока-ция 
гите на -оело Базовик -са били по- цитати ~ д-а 
дейни.

ди
на -промишлени кама-
ос възвърне живота в 

селските -оелища. Касае ое за ое-
Н,о -все пак това не е достатъ

чно-, за да ое -върне ожив-аност в 
тукашните оела.

В селата на П-ир</гска -общи- ло, което 
на инак има 65 първични орга-

въпр-еки че -е само 33 
кил-см етр а -отдал-е-чно- о-т Пирот, по-

Б. Мигач

Комунист в-к „Комунист” Влайко Кривокапич 
пик главен и
ма

отговорен редактор БорислгаГву’ ал ДР^ На ,РеДак«ията: Белград, Площад 
четнч, главни и отговорни редактори на репуб- "Маркс и Ентелс № 11, телефони: централа 

С указ на Президента на Републиката от ликанскнте и покрайнштските издания: Зия Ди- ^25-061 до 096; и Нови Белград Булевард „Лени-
22 декември 1964 година „Комунист’' е удостоен здаРе,®ич (Ьосна и Херцеговина), Момир Б7>р- на" 6, телефон 627-793.
с Орден народно освобождение, а с указ от _^ъРоия), Реджеп Хайрулаху (Косово), Ри- 
30 декември 1974 година с Орден братство и сто 1азаРов- Славко Герич (Словения), Мирко
единство със златен венец. Михалевич (Хърватско), д-р Новак Йованович

(Черна гора), Коста Тодлсер (Войводина).

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

ТТпрлг^пят^тг чо Иоиол-п хърватски, то ест на хърватско-сръбски (кири-?г“сгг.ръ.~
Урежда единна редакционна колегия: гла- МИР Петрович, заместник председател 

вен и отговорен редактор на всички издания дан Йованович.

Директор на НИРО „Комунист": Витомир 
Сударски, главен и отговорен редактор на вси
чки издания на „Комунист": Влайко Кривокапич

езици, а съкратени издания на българ
ски, унгарски, словашки, румънски, русински и 
италиански езици.
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*&**г<2елб ?гяг л>^ту/я
ПРЕД ЕСЕННАТА СЕИТБА В БАБУШНИШКА ОБЩИНА

Времето благоприятствува
Последните 'валежи, за

хванали територията на 
Югоизточна Сър&ия. 
чително. подобриха 
вията за започване 
сеитбата на
В Бабушкишка община 
дъжът зарадва .оелскосго- 
панските производители, 
понеже. след няколкго- 
дишни сушави есени, та
зи есен времето благо- 
поиятсгауга.

КОМЕНТАР

Кой в клин, кой в ръкав
— Не мога да разбора заоцо ое допуска 

това? Б общината водим акция за обединява
не нарове, така че .рентабил

ността на тяхната 
ба не може

'съществуващите четири кооперации в 
една обединена 'селскостопанска

оелсжостоланските 
шини ое тюлзуват свобо
дните лни шрез седмица- 
та (събота и неделя), дни 
■от годишните почивки, а 
нерядко ое взимат и отпу 
оки „по 'болест”. Тъй ка
то в тези дни обикнове
но доем-ето не благснрия- 
тствува. то .се случва ма
шините да 
през т.н. 
ор|рк за засяване”, което 
от овоя страна зле ое от
разява върху добивите, 
ггонеж^ сетне никаква ат- 
оотехника ,не момее да ко 
мпечеира загубените дни 
на оптималния срок.

Още нещо неблагопри
ятно -ое отразява върху 
качество ното изп ълнение 
на тази отговорна задача. 
Именно на територията 
на общината собствени
ците, ко-ито притежават 
92,4 от съвкупната селско 
стопанска обработваема 
площ. притежават «малки, 
разпокъсани нивчки. От
тук недостатъчна ползва- 
еМ'Ост на селскостопански

ма-употре- 
повече Да ое 

'Сара!В(даза. Пор ади 
от подина «а година упо
требата на

организация 
— а тези дни „никна” още една! —: изтъкна - 
неотдавна на заседание на Регионалния ко
оперативен съюз Джордже Цолич, делегат от 
Бабушнинжа община.

— Вън от всяка логика е създаването й 
— казва той и добавя: Общинският комитет 

■ на ОКС, останалите обществено-политически 
организации и Общинската скупщина не са 
съгласни с това. но.. . Инициаторите на съз
даването на новата кооперация бившият ди
ректор на „Будучност” Лазар Костич и още

31Ш-
услх> тована

'есенниците. всички видове 
на те-минерадни торове 

Р^торията ца Бабушнмш - 
ка община постоянно на
малява, па оттук намаля- 
»ат и добивите. Именно 
затова ое планира 
ният добив от декар да 
достигне 220 кг, или об
що на- територията е за
планувано да се г - 
4620 тона пшенично зър-

юе ползуват 
,,неон тим аленсред-

неколцина него1БИ другари, са издействували 
съгласие от Кооперативния съюз в република
та и вече са я регистрирали в/стопанския съд 
в Ниш . . И какво ше ое получи сега? В на
ше село '.имахме два магазина — новата ко
операция 'Открива още един. Имахме един 
пункт за изкупуване на мляко — открива се 
още един '(а няма достатъчно мляко и за 
първия.!) Ще ое открие и пункт за изкупува
не :на добитък и др Ще се стигне до раздор 
сред производителите, ще има нелоялна кон
куренция .. .

Може би Цолич, както вероятно и мнози
на негови съселяни, нямаше да реагира, ако 
новюсъздаващата се кооперация ое проклами
раше за организатор на селокюстопанокото 
производство. Но тя както и другите, вед
нага се "Устремява към изкупуване, към отнри-

Слоред програмата за 
есенна и пролетна сеит
ба, тази есен на терито
рията на общината с пше 
н-згца трябва да бъдат за
сети 21 хиляди декара и 
с ечемик още 2000 дека
ра площи. Сеитбата с 
пшеница трябва да се из
върши н.а 33 процента от

получи

но.
Н-есъгласувано-;тта 

цените на
ските продукти с цените 
на горивото и гъз п роиз
водствените материали е 
все по-изр азителн а. Това 
също зле се от-азява вър 
ху- изпълнението- на пла
новите задачи.

Инак на територията 
на общината има доста
тъчен брой селскостопан
ски машини за качестве
но и срочно 'изпълнение 
на есенната сеитба. Тази 
механизация обаче само 
частично ое ползува, по
неже тракторите и други
те машини главно са ча
стна собственост, а отром 
ното мнозинство собстве
ници се намират в трудо
ви отношения или пък са 
печалбари. За работа със

на
орлскостопан-

з а л лануганит е площи с 
1«иуохс\':'-дни со.ртасе от 
първа и втора репродук
ция. Семето е обезпече
но, но се закъснява с ус- 

договарянеловияга за 
продажбата за пари и за
мяна за т.н. меркантилна 
пшенипа. 'Причината за 
тоза е че ненавреме се

вале на магазини.
— Представете си — казва Цолич — 

един до друг, три магазина., а достатъчен е 
само един. И кпкв.о правя: за да не ми ое 
разсъощи някой от продавачите, аз се отби
вам и си купувам по нещо!

Наистина., не е ясно защо ое допуска съз
даването иа още една кооперация, когато са
мо преди две години с референдум съще
ствуващите четири кооперации влязоха в ре
гионалния Агрокомбинат „Ниш . Днес не е 
трудно на село да бъдат събрани подписи. 

няколко1 десетки недоволни производители, 
нова кооперация, без да виж- 

за свещ! И

те площи, невъзможност 
за ефективно ползване на 
механизацията и 
гане на съвременни агро
технически мерки.

Все пак. счита се.
^ззи есен плана за есен
ната сеитба цялостно ще 

х бъде реализиран.

определят защитните це- 
~на пшеницата за 1988 

година.

прила-
ни

чеВърху изпълнението на 
плана по засяване на-пше 

отрицателно се 
■високата 

цена на минералните то-

■ницата 
-отразява доста Ст. Н.

на
които да искат
дат, че им се продават рогове 
новата кооперация не предлага нищо за по
добрение на селскостопанското производство, 
а веднага- ое нахвърля върху съществуващото.

кой в клин, кой в.

СУРДУЛИЦА

Царевичната реколта-нзполовина Допуска ое да а! гара 
ръка», дето казва народната 'поговорка.

М. А.
кооперация 

Йелаш- 
обезпечили 50

80% под меделската 
„Йелашиица." в 
'иица са 
тона, -а сключен е дого
вор за доставка на още 
30 тона, исрито количест
ва ще бъдат достатъчни 
за оеитбагга. Очаква се,

където са и с 
миналогодишното равни

Тазгодишната продъл
жителна суша зле се от
рази и върху добивите от 
гаревицата.

БЕЗМИСЛОСТНА СЕЧще.

ДОБРА ПОДГОТОВКА 
ЗА ЕСЕННАТА СЕИТБАТе са с 50 на сто по-

ниски 'от миналогодишни
те. така че може да

че сушата има ха- 
природно бед-

К»:<то ое очаква с пше- 
еоен в Оурду- 

община ще бъдат 
засети 420 хектара, а сто
пена хектара е други зър 

Планира

се ■ с минерал-съшо така.кина тази 
лишка 1гитс тор012с да няма про

блеми. защото ..Власина- 
П1РЮ1ДУКТ" има на- склад 
80 топа см^еоски торове, 

Йеланл-

маже,
рактер на 
ствие в тази общдаа.

нени култури.
■ос с
сети 660 хектара

Както ни уведоми Све
тозар И.ванович, предое- 

Общимсжия шаб 
и моардина-

а кооперацията :в
ница
вноските им цени — тър- 
оенсто е значително на
малено.

фураж да бъдат за- 
площ. 36 тона но поради

дател на 
за следене 
ция на селокостоп аноките Тазгодишният план и а 

м.и-еоеината оеитба е на 
налогодишното равнище, 
изтъка Иваяовия, 
навремеииото му изпъл
нение са на раапояооме- 

200 трактора.

работи, беритбата на ца
ревицата приключва тези 
дни я сетне 605 хектара 
от тези плаши ще бъдат 
зарети с есенници.

С оглед на добрата под 
времето бъ- Оиимката е от с. Желюша, :нб мооке да 

населено .място. Безмило-
,а за

грпгшжа . ако 
де благоприятно, очаква 
се есенната оеитба да

се отнесе до 'всяко
унищожават торите. Сред изреченитеротно се

стъбла има и материално дърто...
Би трябвай» да сс изсичат предимно не- 

защото за да порасне 
50—80 години.

за
шие на ме-върши до края 

оеца.Преценява ос, че и ое- 
мона ще има достатъчно. 
„Власина-продукт" и

качественото дърво!, 
нова

Добивите от царевица- 
2500 ДО 3000 КГ 

има случаи.

■гора трябва, най-малко
С. Микичта са от 

от хекггар, а
зе-
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ПРИКЛЮЧИ ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА САМОУПРАНИТЕЛ] ЮТО 
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОБЕДИНЯВАНЕ НА ЗДРАВНАТА ЗАЩИТА

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ДА СЕ ЗАПАЗЯТ ПРАВАТА НА ГРАЖДАННТЕ Засегнати боровите гори
Само(уира1Вителж»а'о щх> 

екто споразумение за обе 
диняшне яа оамоупраш- 
телните общности за 
здравна защита » Пирот- 
ока, Бабушнишка и Дими 
травпрадока общини бе 
на публично осъждане. В 
Димитровградска общи
на му е дадена положи
телна оценка, оценено е 
като, нещо което и досе
га е трябвало да стане. 
Но в организациите на 
сдружения труд и местни 
те общности (от 25 сеп
тември до 5 октомври) 
трудещите ое и граждани 
те са поставили редица 
въпроси, пряко свързани 
с работата на бъдещата 
обединена 'общност.

Основен въпрос е как
ви са положителните ефе
кти от това обединяване

то цял трябва да бъдат 
запазени* още повече ако 
се има предвид 'нейното 
нодооксние и големия 
брой туристи, които ид
ват |в Югославия. Поооче 
нито възмюокиости за пре
махване на някои прегле
ди на специалисти ще до
ведат до там да ос напра
ви, може би, крачка на
зад ,в тази област, вместо 
Да бъд-с обратно. От 
друга страна с изтъкната 
необходимостта за обсли- 
шивипие на кадри и сред
ства, а с това и съ време - 
ии медицински уреди за 
по-ефикасна здааига за
щита, т.с. качеството на 
услугите в тази област да 
бъде запазено и издигна
то на по-високо равнище.

А. Т.

и тяхното влияние върху 
правата ш трудещите ое 
п гражданите. Трудещите 
се особено загрижат фа 
ктът че трите само управи 
телни общности, които 
се сдружават в една меж- 
йуобщинока, имат загуба 
ог почти 150 стари мили
арда динара, Ползуващи
те зд равната защита в Д и 
митров1Град,ска 
ооабено интересува и да
ли техните права ще бъ- 
лат запазени и дали ще 
бъдат :на съЩ|Ото равии- 
ще качето досега, аасо се 
има предвид, че според 
споразумението под въ
прос с съществуването ща 
радшития дом и бооши па
та в- Димитровград, и ста
туса :на самия Здравен 
дом. Изтъкнато е. че ин
тересите на общината ка-

И-с известната засега 
болест, 'която унищожа
ва горите в новечето сре
ди » страната засегна го 
рйтс и в Бооилеградска 
община, Тук най-много 
се сушал' боровите и дъ
бови гори.

Тъй като горите, осо
бено боровите са една от 
по-значителните природ
ни ресурси яа този кр:>', 
]тона стоят цс м ком I гетс I гг- 
пите оргавд към ОС и 
организациите по горско 
дело ю общината предпри 
см ат мерки, болестта да 
не ос разширява. Първа
та крачка в тава отноше 
1Н1ИС е изсичането на изсъ
хналите стъбла.

община

В. Б.

Наскоро ток и вода в Погановскн манастирВ БОСИЛЕГРАД

Обучение за шофьори оиу/ по-достъпен на мно- 
гебройните посетители.

Както ни уведоми ВЕ
РА МИЛАНОВА, . секре
тар на Общинската скуп 
щина. Общинската скуп 
щипа в Димитровград е 
набелязала редица мер 
ки, сред които сега на 
първо мяст- са довежда
нето на вола и тод, за по- 
доброто обзавеждане на 
тозп забележителен кул
турно-исторически паме
тник.

В акцията е включен и 
Заводът за защита на 
културно-историческите 
паметници в гр. Ниш.

М. А.

Тези дни Центърът за обучение на шо
фьори „Полет" от Сурдулица, като клон на 
АМ-С на СР Сърбия започна обучение на ш-о- 
йьори в Босилеград. Засега както ни уведоми 
инструкторът Зоран Сгоянович има заинтере
совани около 70 души. Обучението ще се 
провежда според утвърдената единна програ
ма за обучение на шофьори: 40 часа теоре
тично обучение и 40 часа практическо.

За отбелязване е че проверка яа знанията 
ще ое върши ® Бооилеград и в Сурдулица. 
Именно в Босилеград бъдещите водачи ще 
полагат тестове и возене на полигон, а в Сур
дулица градско возене

Наскоро ще стане по-достъпен на туристите

Прочутият Погановс- преди повече от 600 
ки манастир, построен в дини, наскоро ще получи 
ждрелото на река Ерма вода и ток и ще

го-
М. Я.

стане

шефьор, но при злополу 
ка останал трудов 
лид и се пенсионирал.

ЕДИН СЛЕДОБЕД В ДОМА ЗА ОСТАРЕЛИ И ИЗНЕМОЩЕЛИ ЛИЦА В ДИМИТРОВГРАД

Там дето свършват житейските пътища...
44 години ое омъжила за 
сърбин Сега е на 75 го
дини. Преди 16 години 
овдовяла и затова ое озо
вала .тук. •

— Добре ни гледат. До 
валма съм от храната, от 
•обноските ... Преди че
тири години загубих еди
нствената си рожба — 
оииа ои. Посещават 
внучетата.

Тодор Биримов е на
81 полира. Той е от По- 
ганово. Закачат го че 40 
дни бил ..дезертьор".

инва-

бл-изки. Би било добре 
ако отвреме-навреме мо
жехме да видим и някак
ва забава.

Седемдесет и четирите 
диигната Даница Нейко- 
вич, като чели е задъл
жена за създаване на до
бро настроение в дома. 
Тя ободрява своите дру
гари ;и другарки, макар 
че не й е лесно:

— Защо- съм тук? Ах, 
труден въпрос. Не ме 
иокат, макар ч,е отгледах 
7 д еца . . . Ако синовете 
искат ,— снахите не ме 
искат; ако дъщерите ме 
искат
тьовете... А посещават 
ме. не мога да ое оплача. 
Идват тук и 'синовете, и 
дъщерите, и внучетата. . . 
Но аз пък съм доволна, 
че здравето ме служи . и,

ги навестява. Посещават 
ги само за Нова година, 
или за някой държавен 
празник, донесат им из
вестно оазглеч^Цие. Един 
отвен прозорец към све
та им е телевизорът. По- 
беседвахме с -неколцина- 
от тях и ето какво забе-

— Тук съм от 6 месе
ца. Климатът ми отгова
ря. зашото страдам от 
сърдечна недостатъчност. 
Хората са добри и вяима 
телни. Добре ни гледат.

Домът за остарели и из 
немощели лица в Дими
тровград. приел първите 
си ква!ртиранти преди 
две години, днес има 
около 70 души. Това са 
хора не само от Горно 
Понишавие (за които бе
ше построен). В него пре
карват 'старческите ои 
дни хора от цялата стра 
яа. Различни причини са 
ги довели тук: едни са 
останали без наследници 
друти пък, «е искат да 
„тежат" на свои най-бли
зки, трети са дошли за
ряд благоприятния кли
мат в Димите овград, на 
спокойствие да изживеят 
есента на живота ед . ..

Много се зарадваха, ко 
гато ги посетихме, загао- 
то тук освен персонала и 
лекарите, които идват 
(всеки вторник и четвър
тък, а по необходимост и 
по-често), почти никой не

*
Така се произнасят по- 

вечето от квартирантите 
в дома. Сигруно е, че 
има и някои, които имат 
забележки, защото върху 
плещите, им тежат годи
ните, мнозина с разстро
ено здраве, Двете сестри, 
които дежуреха в този 
еоенен следобед Горица 
Живадинова от Нашуш- 
ксвиша и Роза Борисова 
от Димитровград ни' ка
заха, че и на тях не им 
е леенр но се стараят 
коляоор се може да 
кълнят 'исканията на хо
рата1. дошли тук при края 
яа житейския им път....

лежихме.
Драголюб Костич, 73-

гадишен бел-опаланча- 
ния каза. че тук му е 
добре и добави:

— Моите дъщери , от 
които една живее в Зай
чар. а другата в-Бела па
ланка ме канят да ое пре
неса при тях, но не ис
кам. Защо да им тежа?

Зоя Живкович, 66-годи 
шна бел-прадчапка, дълги 
години прекарала в -Пи
рот и след като остдна-

ме

— А бе, вярно, напус
нахме дома с бабата, то
гава беше жива, но щом 
тя почина, веднага ое 
върнах, нямам никого .. . 
Тук ми е добре.

Оред

не м-е 'искат зе-

из-
ла сама. дошла » дома).

— Нямам никого. Н.я 
-моахм-е деца. През свобо
дното време чета. Поое- 

приятелкм и

чдаа цтцрантите © 
-ето тук. разказвам мето- дома е и 54-годишният

Борислав Влахович от Бе- 
■ Мария Виданович по лград. Т.ринадеоет години 
потекло- е чехиня. -Преди бил летец, сетне

рийки.. .

М. Андоновстаналщават ме
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ПО СЛЕДИТЕ НА ЕДНА * -

*

ОУНГ4
ВЕСТ

ГОЛЯМ ИЗПИТ ИДВА.. КАНДИДАТИ ЗА СТАТУЕТКА „ИВО ЛОЛА 
РИБАР"

ДЕЛЧА ГИГОВЕдна, на в-р-ем-ето 
смела (колкото смела,, то 
л-вдва и срамежлива) ’ .ид
ея върви по утвърден път 
към — дейстумтелне-ст. в 
Босилеград ока община 

работят бригадири 
о-т много краища на стра
ната ! Не само бригада-— 
две—три! .но по шест

си
взд1уМ'^п°Рт ПСТНа-рави И голям шанс
ни от 'СИ' нанеое- Шанс «а бъде- Разорителнитс дай 
еивгля «на по-ройните 
До-В1е, щ.е подсили г 
Ш1 на географията
Щ(2 зач>0!31и

идва!
съживен

живот — 0'бщест&ен1ият, 
дъж- културният, младежкият 

оазко-

На последното заседание на Председа
телството- на Общинската конференция на 
Съюза на ооащалистмческата младеж в Ди
митровград бяха предложени кандидати за 
републикански младежки награди.

Без много разисквания и единодушно бе 
Прието- нредложението кандидати за стату
етката „Иво Лоша Рибар" от Димитровград да 
бъдат Делча Битов и мадежката трудо®а бри
гада „Братство и (единство".

Председателството сформира четиричлен 
на делегация, която, след като бъде уточнена 
датата, ще -отиде' в Белгр ад, при генералния 
директор . на -Съюзното митническо управле
ние Зво-нко Пошчмч на разговор във връзка 
с конкурса В1 димитровградската- митница.

А.Т.

в тази малка провин
циална среда, .премрела" 
°'т остри миграции.

К€*_.ч,нит“ на ново (дърве- помически проблеми, не 
^■ВДС-) богатство. И

си.ще
в почвата СИ ико

д-о-имък на. тв-ор-ч-есаси ка
дри. Шанс, голям шанс, 
за младежката 
ция в Б осилеградека об 
шина — от една страна 
да изцеди от „-организа- 
ма" си всички тв-ор-чески 
сили, идеи и възмоокно-с- 
ти, за да осмисли концеп 
та на забавната:, спортна 

•та -и друга дейно от по 
вшеме на бригадирския 
сезон (и -след него), а от 
друга - страна да „купи" 
'У-Ш „32им1ств(ува" ценни 
ссцтл от трудолюбивите 
младежи ии девойки, кои 
т-з щ-е пристигнат -от ер-з . 
пи. г-з различни о-т Боси- 
л-^-гр?а-зка с-бщина, най- 
’ !*• РОЯ 1 н-с- и по-разшти »зт

пове
в чж-0 щ-е се чуе за него 

пялата ни родина, 
то този наш. същевремен 
но тежък за живот и мно 
гзобина1д Бо-еилегпрдски 
коаи ще влезе в историг 
ята на една от ;най-благх> 
ор1 дните и най-р-езултатни

по•смяна, а по три -смени са 
в бр игад/ир ско

-организазащо-
лято. И 

не само опна. а три, мо
же би и повече бригади 
роки лета. Общ-иноката 
скупщина в Босилеград 
им е ..створила" работа:

Експрес-танго
Сред младежи 
в тълпа шумна 
и музика естрадна 
в просторни низка 
с лампи разноцветни 
пристъпям до дама елегантна:
— Моля за едно танго!
—- Вашето име?
— Н. Н
— Не ми харесва.
А името на колата?
— „Волга".
Прекрасно, аз съм Олга.
И в незабравимите акорди 
телата ни се сляха.
Дамата елегантна 
очевидно доволена беше.
От- играта?
Или от колата, 
за която и аз мечтаех?

-нея.
Е-д но (а след това още 

.'113. може би още -чети- 
лии) хубава, лято 
Ще използуваме ли благо 
пг. иятния му -климат?

-идва.

Догодина ще бъдат домакини: Босилеградски 
бригадири на МТА „Ниш" К. Георгиев

дейности на 
та младеж, в -историята 
г-а лоб-рсволшш младеж
ки труд -като още една 
козачница на -братството 
и -единството на югославс 
кит; нареди и натедно-с-

югославста №!11Ш1111111111111111Ш1111нштшим!Ш1ШШ11Штрябса да азлесят над 
1730 хектара. И ще има 
още отвлечени -от порои
ща- киви. голи терени и 
негодни за ниш-о д-руто. 
освен за гори, -1>'чоои1ца, 
които трябва да бъдат об 
лечени в зелена долама. 
Така е планирано, относ
но така бе казано на пъ 
-раото събрание—доло- 

вего ,състс-ял.о г,е п-реди 
ле-оетина дни в Босилег
рад. „Няма време за гу
бене" — казаха на един 
глас събралите се там об 
щг-дажи, регионални и 
републикански дейци — 
стари и млади политици 
и радетели ® горскосто
панската дейност.

Вест-информа-ция, ;излъ

ти. Радко- Сто-янч-ов
Поради тази миого-стр 

апна оадо-ст, по-ради 
зи {бъдеща) история — 
голям

та-

НА ССМ В БАБУШНИШКА ОБЩИНАИЗ ДЕЙНОСТТАизпит идва! Най-
напред за младежта ;в Бо 

обидата и Изворна дейностечлоградска 
нейната одазам-изация. За 
Общинската конферен- 

Г1 р-едоеда-

Т-ов-а обаче не, означа
ва, че младежката д-ейно 
ст в Бабушиишка -общи
на иалълн-о е заглъхнала. 
Напротив. .в сегашния мо 
м-еи-иг младше дейно са 
включеши в обществени 
те организации, относно 
«ай-чю-кизателна е дейно
стта. мм в ООФК-а (Съюза 
■на -организациите по фи
зическа култура).

жат школуването ои » 
д-рупи моста. С оглед, че 
ос касае ддедимио за 
иайчдейни членове (д-ва- 
ма души) Прсдоедателст- 

иеобхо-

Продиктувано от рсал- 
об-сграятслстищ ю иас- 

мом-с-ит в -Съюза 
мл

ин
на ССМ,ция

тслста-рто и -останалите не 
йци органи и тела.

цялата общинска (по

•гоящия
иа социалистическата

Бабушиишка об
ло-конкретно -в

Пък ад-еж в чувствувавото
дглма-ст да ое комплекту
ва,. От друга -страна., на

шина,
първичните организации 

ССМ в- уч или щата, с 
необходимо да ос прове
де (допълнителна) избор 

дейност. Имешю» 
рида чп-итс -организации на 
училищата сл-сдва да сс 
-изберат нови делегати, за 

комплектува Пр-ед- 
ОК на

и за
държавна илмти-ческа, 

самоу-гюавителна) ,,-стру.к на дулата ое о*ще диа-м-а
бъдат -подменени 
членове, тъй -като

ши датура". И-зпит по създава
не на необходимите уо- 
л-азня за: юиоокорезулта-

чваща многостранна ра
дост. За боеилеградчани, 
сао-бипа ос! Не само за 
тия. които живеят в -об
щината. но и за онези, 
които някога са набута
ли ба-гажеца ои в шарени 
(домашни) и други (фа
брични) торбички и х.ва- 

Тсх

с нови 
в досегашната работа на 
П-редседа-телствато са б:и 
ли без дейни, 
лно от общо 11 души чяе 

П-ролоедатедст-

нъпа

Младите твърд-е дейно 
са -включени, в акциите на 
Общинския червен кръст 
при -събиране на добро
волни п арични и матери

-Сп-едоватетен тпул и съдържателен 
ЖН1В-0Т на бригадирите, ко 

щ-е дойдат. Изпит ло 
-не тр

да ое
с-едате-лството иа 
СОМ. ’

Причината е: 
бр-ой ч.члейоюс

)юв-с иа 
нот.о трябва да се -избе
рат четири н-олм членове. 

-След тяхното мзбираг 
, общ, и нс

ито
гостотф и-емстло — 
ябза да- бъде тежък за 

гостотрие-

оиредс- алми п!®1ложения, какго 
и в ор га1шгаац№смнюто ук- 
р-огтшге на Съюза на оо 
циутлистичеоката мотдеж 
л общинала.

№1л-си
П -ре дюедатс л отл-ото.
д-и продължаваше 
луване-тр ои, са иапусиа- 

бабупшишката среда 
отишли да (продъл-

и-с -ще ое състои
конференция, на коя- 

(комп лелстуна. П,р

т-радип и-ои-по 
мините

пора 
на шкобооил-С1гоадча1ги, ка

!1али нътя за града. ■го ще се 
-сщоедателството

ОСМ -в общината.
трябва да бъл-с иадър 

ЦЯЛО СЪРЦ-е и ДУ-
ОКкоиият малък, колк-ото су 

хуба», ила
заличи

на Ст. Н.ЛИжан с 
цг,а.

нароз. толков-а 
кипежи дерай ше

и са
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БРАТСТВО • 23 огстомири 1987



* 'кхглтуияхр тш&пб&тд су
ОЗНАМЕНУВАНИЕТО НА „МЕСЕЦА НА КНИ
ГАТА" НИШКИ МУЗИКАЛНИ ТЪРЖЕСТВАп IБабушница: ПОД ЗНАКА 

НА БУКОВИЯ ЮБИЛЕЙ
Музика и 

ентусиазъмОбщоюпосяашоката пра 
дицжннна културна мани
фестация, която ежегод
но ое провежда от 15 
октомври до 15 ноември, 
тази година в Бабушни- 
шка община ще измине 
под знака на ознаменува 
не 200-годишнината от ро 
ждението на Бук Стефа- 
нович Караджич. Всич
ки акции и манифеста
ции. които са ® ход и ко
ито са запланувани имен
но са наоочени към дос
тойно 10внаменуване юби 
лея на родоначелника 'на 
сръбската писменост, из 
ключителен линпвмст и 
събирач на огромно на
родно! творчество.

Организаторите на ма
нифестацията за Бук — 
културният дом и Коми
тетът по ознаменуване на 
Буковия юбилей при ОК 
на ССТН. в сътрудничес
тво с всички осемклаоо- 
ви основни училища по 
районните центрове в об 
щината 'организират под
брани културно-художе
ствени програми, посве
тени на Бук и книгата. 
Всяко училище самосто

ятелно подготвя част от 
културно - художествена
та програма, 
част допълва' 
програма (с изворно 
родно творчество) култу- 
1Шо-хущожосщоното дру
жество „Младост" от Ба
бушница.

Едновременно с тава 
по училищата понастоя
щем се организират ви
кторини за живота и де
лото на Бук Караджич, 
относно учениците ог пъ
рви до ооми клас се със
тезават колко познават 
делото на Бук, неговата 
дейност и живот. Така 
например първолаците ое 
състезават в окоропогово 
рки, учениците от втори 
— върху гатанки, от тре 
ти — върху пословици и 
т. н. Такива междукласо- 
ви състезания ще ое про 
ведат във всички учили
ща.

Централната 'Манифес
тация обаче ще ое със
тои на 6 ноември т. г. в 
залата на културния дом 
в Бабушница с далеч по- 
-съдържателна програма, 
с която едновременно ще

Традиционните Окто
мврийски нишки музи-

уияТа на Нишюия симфо
ничен оркестър. Военния 
оркестър — Ниш, джаз- 
сюкеотт.р Градския духов 
оркестър. Белградския ду 
хе» трио ,Ле8 ЬассЬапа- 

Нишкия духов квин
тет, квартет ,Арс", Духо
вия амеамбл ..12", Камер
ния хор „ЕИ", хорът на- 
АКХД „Велко Влахоаич". 
В програмата участвуват 
и Миодраг Яиоски ог Но
ви Сад (диригент), Ищ- 
йли Варта, от Нови Сад, 
виолончеяо, Ксения Зече- 
вич *ет Белград, пиано.

а втората
бъдат ознаменувани и Ву 
копия юбишей, и „Месе
ца ма книгата". В про
грамата ще вземат учас
тие всички основни учи
лища с най-добрите аи. 
точки, средното училище 
„Вук Караджич", кул
турно-художественото ЛР- 
ужоство „Младост" ц ос
таналите самодейни КОЛе-
КТИВИ.

със своя
калки ттщжоства и тази 
година се провеждат бла
годарение на ентусиазма 
на муз1И1кашг1)итс и музи
калните дейци на град 
Нищ. Именно Нишкият 
симфоничен

на-

оркестър, 
като главен организатор, 
и Военният оркестър — 
Ниш, Джаз-клубът, „На- 
иссус", Студентският кул
турен център. Сдружени
ето на орксстралиите ху
дожници на СР Счщбия, 
като съорганизатори, се 
нагърбиха да 
рат „Октомврийските му- 
здаатци тържества" в че
ст ма освобождението на 
град Ниш от фашизма 
под мотото .Музикантите

В тази програма 
участвуват и някои теа
трални артисти, (понасто
ящем сс проговаря с ня
кои професионални теат
ри). които са подготвили 
сценични програми за 
Бук. Запланувано е да ое 
представи и някой наш 
изтъкнат поет или писа
тел.

ще

оргаиизи-

Същеерсменно на 23- ч 
31 октомври ще ое про
веде Сед.мият интернаци
онален джаз-фестивал с 
участието надо своя град", въпреки 

липсата ,на материални 
средства.

Големия 
джаз оркестър „Наиссус" 
— Ниш, квинтета „Ана- 
конга" от Австрия и сек- 
стета на Игор Бриля ог 
СССР.

Следователно, тазгоди 
шното чествуване „Месе
ца. на книгата" ведно ще 
премине и като ознаме
нуваме на Буковия юби
лей.

Тържествата 
ха ни 13 и ще 
жат до 30 октомври. На 
програмата са

залочна-
гародъл-

Ст. Н. изпълне- Ст. Н.
БОСИЛЕГРАД КУЛТУРАТА ДЕЙНОСТ НА УЧИЛИЩАТА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНААкции, според Имаше хубави примери

И тази година, 
и досега, традиционната 
културна 
„Месец на книгата" в Бо

какго планувано е едно литера
турно четене, в което ще 
вземат участие начеващи 

и изтъкнати

• Сигурно е, че всяко училище 
да има културно-художествено дружество, но 
сигурно е и това, че просветните работници

на кул-

не може ния в културния живот в 
училищата и тъй като 
младите в свободните си 
часове не се ангажират 
достатъчно н-ито като из
пълнители, нито като зри 
тели на културно-забавни 
програми, т.е. някои от 
среднистите времето пре
карват в кафенетата. То
ва са сипнали за срочно 
действувай е. сигнали кои
то предупреждават и — 
задължават.

манифестация
литератори 
литературни творци, как- 
то от българската народ
ност, така и ог остаяали-

не посвещават дължимото внимание 
турната дейност в училищата

силег.рад ще се проведе 
според възможностите. 
Изпълняващ длъжността 
директор на културния 
дом в Босилеград Захари 
Стояне® ни уведоми, че 
ое готви програма и че 
тазгодишната манифес
тация ще мине под зн
ак ча двата общоюгосла- 
воки юбилеи: гоОпгодиш- 
вдшата ог рождението на 
Бук Караджич и 50-годи 
шнината от идването 
на другаря Тито начело 
на Югославската комуни
стическа партия (СКЖ).

Инак според проекто 
програмата основно мя
сто ще заемат организира 
н-е на изложби на ноюояа

В културната дейност 
на училищата в Босиле- 
градска община през по
следните

вия за усилена културна 
дейност. При това 
съществуват и 
оекции, за чиято работа 
са задължени преподава
тели, по-точно онези с 
недостатъчен брой часо
ве. В този смисъл 
же да се говори, че про
светните работници не са 
възнаградени (друг е въ
прос колко са изобщо на 
градеци) и за тази ,да ка
жем, всекидневна задача 
на училищата. .Без оглед, 
че не може да се твър
ди, че няма ’ никаква ак
тивност, 
недостатъчни. Дали се ка-

те народи и народности. 
В рамките на тази култу
рата манифестация ще бъ 
дат устроени изложби и 
в библиотичииге пункто
ве — Бистър, Долна и 
Горма Любата и Горна 
Ли сина.

Захариев заяви, че очи- 
. кна и тази година1. как- 

то и дцрага, в рамките на 
всеобщата активност по 
повод тази 'културна ма
нифестация, активно да 
се включи и издателство 
„Братство" от Ниш, как- 
то и двете възпитателно- 
-сбразователни ведомст
ва в Босилеград. 'Още по
вече, че една ог задачи
те и ка посочените ведо- 
М'ства. какго и на Култу-

в тях 
различнигодини ое чув

ствува стагнация и упа
дък. Привеждайки тою, 
имаме предвид някогаш
ните хубави примери на 
културна изява на учили- не мо-
шата, мотано по различ
ни поводи не Сигурно е, че (всяко учи 

лище нстможе (и не тря
бва) да има културно-ху
дожествено дружество. За 
тава са необходими и ма
териални средства, какши- 
то училищата нямат. Вп
рочем, за културния жи
вот изобщо оа задължени 
и други субекти. Сигурно 
е обаче;, че училищата не 
могат да останат на стра
ни. Още повече ако 
има предвид, че в тях съ
ществуват потенциали, ко 
иго трябва да се изпол
зуват.

само уче
ниците, но и преподава
телите им високо носеха
знамето ага културния жи 
»ог ,в средите си, в общи
ната и по-широк».

Им.а ли условия да ое 
развива културната дей
ност и какъв културен 
живот предлагаме на мла 
дите 1в училищата?

резултатите са
бавени 
посветени на реформато
ра на сръбската’ .култура 
и писменост 
джич и Йосип Ероз Ти
то и книги, ко ито са най- 
много четени в течение 

Ще бъдат

книги и КНИГИ',
сае за липса на воля, не
организираност 'ИЛИ 
края на краищата за без
отговорност фактите 
казват, че редица праз
ници и значителни дати 
минават без културно-за
бавни програми. Тъй

в
Б ук Кара- оерния център, е популя

ризирането на книгата. А 
тъкмо тази манифеста
ция е удобен момеят за 
тота.

по-И в Средношколския 
образовттелен център, и 
в .Основното и подведом
ствените му училища, съ
ществуват реални услов

на годината, 
изнесени и сказки за сто
йността на книгата, а за-

като
не ое предлагат съдържа-

м. я.
В, Б.
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Низичвша култура фдфуф РЕГИОНАЛНА ФУТБОЛ 
НА ДИВИЗИЯ 
ФК „А, Балкански" — ФК 
„Единство" (Бела 

ка) 2:1 (1:1)
Творчески награден нонкурс 

иа слнсание „Мост“
палан

МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА 
НЯ ГРУПА „ЮГ" 1ЬИЛНА
„АЛАКИНЦИ" 
леград) 3:1

ДИВИЗИЯ ВРА 
-МЛАДОСТ" (Боси Трудно до 

победата
(Алакинци)

С цел да насърчи творчеството в област
та на художествената литература, науката и 
публицистиката на творците от българската 
народност в Югославия, списание „Мост" об
явява творчески награден конкурс за следни
те видове и жанрове:

Добра игра, но нв и побвда
Димитровград, 16 10 

1987, Спортният център 
„Парк". Времето дълодо® 
но, зрители 300. Голмай
стори; 0:1 — Дурмиш-е- 
иич, в 31 минута; 1 Л Дра 
гам Данчев в 36 минута; 
2:1 Деян Ммго-в 72 мину
та. Съдия — Драган Пет- 
разотч — Пирот, добър.

ФК ,,А. Балкански": То 
шко Соколов 8, Драган 
Алексей 6, Тоша Рангеле® 
7, Милован Тодорович 7, 
Новина- Ал-екоою 7, Сишъ 
ша Димитров 7, Драган 
Дон-че-в 7, Никола Мила
нов 6, (Оиниша Иванов 
6). Деян Мито® 8, Емил 
Иванов 8, Александър 
Станков 7.

Фубто-ли-сти-те на „Аоен 
Балкански" трудно дойдо 
ха до победа против от
бора на „Единство" от 
Бела- паланка. Гостите ое 
представиха като твърде 
твърд отбор. Целият мач 
првми-— в- оспорвана и 
равноправна борба. Гос 
тате -на моменти играеха 
'остро, но в рамките на 
допустимото, а създадоха 
и няколко шансове, кои
то ои -останаха ^-.изп-одзу 
вани.

Най-хубав момент от 
играта беше 72 минута, 
могато Деян Митов- даде 
същински „евро-гол" и 
донесе и победа на дими 
тровтрадчан-и.

В I педаля, -в следващия 
кръг, ,.А. Балкански" ще 
игрде в Габровец срещу 
отбора на „Младост”.

Д. Ставров

В деветия кръг 
годишното футболно

на таз бею гостува.
пър

Б-енство есенен п-одусезон 
в МФД Враня 
група „ЮГ".

В срещата серщу „Ала

,м
" Б»™-™ « та. *я вде й СБ ‘523, 
ра игра загуби мача. По вич й. Гли-горов С Стои 
беди домашният отбор чка®. В. Захариев в Та 
Алакинци с Резултат от оез, Д. Златко®. А Васеи 

3:3- Резултатът обаче не и Д. Аиганаюо® ' 
съответстаува

СТИХОТВОРЕНИЕ
първа награда 10 000 дин. 
втора „ 8000 „
трета „ 7000 „
НОВЕЛА 
първа награда 
втора 
трета
НАУЧНА СТАТИЯ
първа награда 
втора 
тр-ета 
РАЗКАЗ 
първа награда 
втора ,. . 
тр-ета 
ЕСЕ

17 000 дин. 
15 000 „
12 000 „

на силите 
и геж^аната игра на ора 
та -отбора.

Треньорът Георги Ге 
с-ргаев подчерта, че съ
диите не в-е-днаж дооега 
са влияели върху резул 
тата и отнемали точщи 
на -Млддост", оос-бено ко 
гато босилеградският -ог-

В следващия 
ъг, юойто според 
мата се игоае на 25 този 
м-еоец ца „Млад-оет" в Б-о 
сняегр-ад го-стув-д ФК ,,Ви 
х-ор-и" от Жбевац, Буяно- 
вашка община, е-дятн от 
претендентите за 
та част на табелката.

20 000 дин. 
18 000 „ 
16 000 „

десети -кр
програ

15 000 дин. 
13 000 „
11 000 „

горца-
17 000 -дин. 
15 000 „
12 000 „

първа награда 
нгораМ. Я.
трета
ПУБЛИЦИСТИЧНА СТАТИЯ
първа награда 12 000 дин.

11 000 „
10 000 „

ПЪРВА ОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ 
ПИРОТ

Поражение на „Партизан“ втора-
трета

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:Футболистите на „Пар 
тизая" от Желюша загу 
биха срещу отбера на 
„Пърчева-ц” в Пирот с 
4:2. Този път тоза беше 
слабо издание на „Парти- 
зан", отборът изобщо не

приличаше на оня разиг 
ран отбор, който в мина
лата неделя -катастрофал
но порази отбо-ра- на „Бо 
ез_ц" от Барйе чифлик.

1. Право на у части-е в традиционния тво
рчески награден конкурс на -оп. „Мост" имат 
само граждани на СФРЮ.

2. Творбите, предложени за награда, тря
бва да са написани на български език — по

пишеща машина (раздел 
тройка) или четливо на ръка и да имат обо- 

(шифра). Авторите трябва да до
ставят на редакцията по три екземпляра от 
всяка тв-орба, а името на автора, сложено в 
затворен плцк, със същото обозначение на 
творбата, се изпраща с пратката на творбите.

3. Изборът на темата -е свободен 
и възможностите на авто-ра.

възможност наД. С.

значение
ТЪЖЕН ПОМЕН

На 30 октомври 1987 година се навършват 
ПЕТ ГОДИНИ

от смъртта на нашата скъпа и никога непре- 
жалима

опо
рен желанието

Препоръчително е авторите на научните 
и публицистичните творби (статии) да

внимание на 200-годмшнината от рожде- 
Вук Карзджмч и 50-годинхнмната от 

ЮКП (СЮК).

поове-

Костаднниа 
Величкова 

- баба Коца

тят
нието на
идването на Тито начело

4 Обемът пл научните и публнцистични- 
бъде най-много до 20

на

А
те статии м-оже да 
стр аници на питие ща машина.

5. Последен срок за доставяне на твор- 
«а граден

ПРОТИВНИЦИТЕ ИЕ 
ДОЙДОХА

конкурс набите -на тво.рчеокия 
„Мост" за 1987 тод. е 10 ноември т.г. Твор
бите се доставят на адрес: ИЗДАТЕЛСТВО 
БРАТСТВО" — ЗА ТВОРЧЕСКИЯ НАГРА

ДИ! КОНКУРС НА -СП. „МОСТ", Кей 29-ти 
№ 8, 18 000 Ниш.

Футболистите на „Асен 
Балкански” (пионери и 
младежи) през миналата 
седмица ис играха мачо
вете си, зашото техните 

дойдоха

На 31 октомври 1987 година се извършват 
ШЕСТ ГОДИНИ 

нашия скъп и
декември _ „ „

Резултатите щ-е бъдат съобщени чрез в-к 
Братство-" и другите средства за маоова ин- 

българската народност в Юго

пикога немре- •Ц ех/.ротйви ги-ц и 
(отбо-рите па „Единство 
от 11-и.рот).

И двата мача 
домашният отбор

от смъртта на 
жалим

формация на-пвч-еши 
С 3:0.
Д. С.

славия.
РЕДАКЦИЯ НА СП, „МОСТ'__

ГУМАРСКИТЕ РАБОТНИЦИПАСРЕЩИ НА ДРУГАРСТВОТО

Домакините по-успешниПетърлашки
часове -гостите мз- 

културио-забав-- 
на програма за бабушни-

онште 
пълниха

чаоо-В 1следаебдогигге
пров-едока състсза- 

футбод, шахмат, 
м-аса.

16 ОКТОМ-ВгВ петък, иа
Бабушница се п;ро- 

иа гу-мар-оки-
П-уд-о-

ве се
-ри »
вад-е. среща 

- те -работници -от

мия по
шикадо и теиис на 
Общо- взето, домакините 
бяха по-уопешни^Те ое 
шлоиоиха по .шах-мат,

тенис па м>аса, а

«ани.
Тава беше трпд-ициои- 

соеща- иа -другарство 
то-между уумзреките ра 

Димидоонг-

„Ти- 
1И тру 

„Ти-
автагу-ма"

-вата организация 
г'1 >,р-Димитровград 
домата единици на
гър-вътрешна 
« Ба-бушн-ица.

1Ш
и двамата от Димитровград

На 31 октомври, тази годи ,
Димитровград ще дадем —

ват ГпомГЗКИ ОпГале™, семейст^

ботшши от 
>ад и Бабушница.

гроби- кздо и 
футболният мач завърши 

— 0:0. Във юе-че-
Д. с.щата в нара,шю
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ж УЛ1 х сатира * забава
Карикатурен екран Моля без докаченне

На видело Телевоше
На. неоащавна проведеното предизборно 

събрание на кюмунщшигге и първичната пар
тийна организация на ООСТ „Търгакооп" а 
Димитровград, един от присъствупащитс тър- 
гоаци ..разисква йш за положението в 
зацията, каза, те 
се екрие, зацдюто нашата .работа винаги с 
пред очите на гражданите — купувачите".

— Брей, И021И смо ммйе човеци — поче 
сват Гога — додека пощата не уводеше 
телсвмьс, дОдска протакаше, сви окайемо 
но шо мо' но бооно куче. Еве съга у Цари
брод свака шуша има тел'И1вон, а никой да 
тле ос сели да рече афорим,

— Море маяли ое с тия тележиье — за
сече са Стаория — глишуло ми йс од ши .,, 

— Чекай бре, Стадарийо — 
и я — здайеш ли ко ме

оргатги-
.'при нас нищо не може да• / • •

„Точно е това, само с изключение на ра
зликата е цените и стоките, които трябва, да 
покжъпат след някой ден", повече за оебе си 
каза един от прнсъствуващитс гости ла съб
ранието.

умеша- се 
молеше да ти ло- 

тражмм приятеля, та да добийеш тели вот-г 
(преко я-ръзйс.

— Исшна йе Манчо-, молил 
я тс молео оти децата су отишла по 

друга .градища1, ла да ос чуйемо. Дойду и 
кану да ме галате: „Ти тате, нищо не 
праи да уведеш теливоя да се чуйемо за 
живо-здраво, него морамо да бийемо тол
кав пут и да арчимо паре": Те затова те 
молео, а не за мойуту ороспийетину Кара- 
вилю да: чучи по цел дън до телевинот

— Ако чучи, сигурно чека децата да 
вой ое яве —рече Гога,

—■ Мо.ре ква бре деца? Чека да се за
зори и адма печне да върти острушкуту. 
И да печеш има нещо, а оно ама баш ни
що. И да речеш че окне некога оди дале
ко — не йе. Изока ксмгшпсуту оросггййе- 
тиггуту на Пишлякаратсгга и почне да вой 
раоггравля кво йе сънувала. А оно да йе 
сън, ама цела приказна. Расправля вой час 
и половина. А ти знайеш кво йе сън-, све 
:некимве але и будале.

А я Йипим ли Йипим. Дооди ми да ЬУ 
валим за кутрулят, ама после 
ое жали на децата, па иди се распразляй. 
И тамън помислим: слава б0‘гу, 
она ггак почне ла върти острушкуту. Са ока 
другуту комшийуту Парасйеву да Ьу 
турила ли йе зелену турщийу, яапраила 
йе айвар, обрала ли йе патлнджагьете. оти 
Йутре може слана дд 5и попари ... Е да 
йе све това — арно би било — жали ое 
Ставрия и гледам само що не е насълзил.

Поете че окне и третугу момнгийу да Ьу 
пита нашла ли йе църн леб и 
уопейе да узне два църна, а йедън бел леб, 
кига би требашо да бъду объонуто. Мене 
ляе вача. съкюет, па ми дооди да идем и да 
искубем жичкуту, 
палта . . .

съм те.
Ама

А.Т.Перица ИЛИЕВ БЕЗ ДУМИ на-

ИЗ „БЛЯСЪЦИ НА ОСТРОУМИЕТО"

Подлост Клевета
Подлостта .е майка на. жестокостта.

Монтен
»

Интригата е силата на слабите.
Шекспир

Клеватагга нанася удари Обикновено 
на достойни хора: така и червеите ое 
нахвърлят предимно на хубавите пло- - 
дове. . .

Дж. Свифт
Хулата е много, удобно нещо: напада 
ое с една дума, а за защита са нужни 
цели страници.

. С..

>
Където доносниците 
там всякога ще има много

К. Малзреб

се награждават, 
виновни.

Ж. Ж. Русо
Злослоииото, даже без доказателства., 
оставя трайни следи.

А. С. Пушкин
Всяка клевета си намира поддръжни
ци. Част от тях тя 
защото оправданието, 
разпространява така бързо и наши- 
роко, ка1кто- злйотовието

Който подслушва на вратите, 
чува неща, които не е искал да узнае.

Т. Фулер

често че вати да

завърши, а
запазва за дълго, 

никога не оеНикой не се държи така грубо е под
чинените си, както онези, които под- 
ълешуват оред началниците си.

Е. Гонкур

шгта
ли

А. Хамилтън

-2а м.пЛров-------~г\------------------------------ШШМаФШао кико она

ама- не могу зарад де-

Е видиш ли Сгашрийо дека пожарно 
ои живеейемо без тия телеиогье. Женете 
по-раио че ое съберу на чешмуту, че си 
тюргоате, поодумуйу. па че си дощеу и ка- 
ванце да ни аваре. Те тая оюеспийетина 
Пишлякаратога йедва 
дойде дома. жеяагга г 
пипнем. Понрано она беше пащарката: иде 
оди дома на дом и распсад сее. А еше съга 
гребе и каве да гжйемо у Гац/иното — 
гласи 'се ,и я.

на
чека да се съвне и

пристави каве, та и я

съ-
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