
”
14 февруари 1975 година из
дателство ^Братство" с удо- 
сто*но с Орден братство и 
единство със сребърен венем 
за особени заслуги в област- 

информативната и гра
фическа дейност 
нос в развитието на братст
вото

та на
д СФр ЮГОСЛАВИЯ ^ и за при-

ГОДИНА ХХУШ * БРОЙ1ДРВ * и единството между 
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ЦЕНА 50 ДИН.г
АКТУАЛНО през СЕДМИЦАТА

ЮГОСЛАВСКИ КОНГРЕС ЗА ДРЕБНОТО СТОПАН- ство

Крачка към ■ правия часреформата
Постоянна тема в последно време 

е Антиинф лационната 
публично обсъждане

Пред около 200 участ
ници от Съединените ща 
ти. Съветския съюз, Гер 
майската демократична 
република, Япония 
шата страна на 9 ноемв
ри. в Сава—център в Бел 
град започна югославски 
конгрес за дребното сто
панство. Конгреса привет 
ствува и Марян Рожич, 
председател на Скупщи
ната :на Югославия, 
между . другото изтъкна, 
че същият се провежда в 
правия час. Провежда се 
по време, когато е необ
ходимо да се използуват 
положителните примери

предложенията на Черна гора, Сър
бия и Словения .във! връзка с разширя
ването на компетенциите на Съвета на 
републиките и покрайнините, както 
и за въвеждането на Съвет на сдруже 
ния труд в Окупщината на 10гослав(ия.

В ход е и съгласуването яа предло 
жени ята за кюн ститлм щот-шитте

в СР Сърбия, характеризиращо ое 
с .известни опорни въщгоои. 
всичко можи у СР Сърбия и САП Бой 
водина. САП Войводи на не 
единствено за цялата република да 
бъдат регулирани всенародната отбра
на:. държавна сигурност, функцията 
на Председателството на СРС, между 
народното сътрудничество, планира 
пето- и до. впьпроси^ като изтъква, че 
по_такъв начин би се намалила само
стоятелността на Войводина като пок
райнина. Съгласуването на мненията 
със САП Кооодо по много въпроси е 
завършено но има известни разногла
сия когзто ое касае до концецта по 
всенародна отбрана, углавно-правова 
та защита на св1015рлата. правата на 
човека и гражданина, пространствено

стопанство, но прикрито 
•още се правят смущения 
и то не може да ое раз- 
махне. Затова и провеж
дащият ое конгрес,' как- 
то изтъкнд Р-ожич, тряб 
ва да направи крачка нап 
ред към практическото 
приложение на набеляза
ните програми.

Бдин от най-видните 
съдържатели на самосто 
ятелен цех ,,Братя Ка- 

,рич" от Печ изнесе, че 
малка ще е ползата от за 
ключенията на Скупщи
ната на Югославия за др
ебното стопанство, ако 
същите не се претворят

програма. След 
на първата вер

сия на същата в републиките 
райнините, имаше

и пок-
редшца забележ

ки и предложения: от подкрепа на 
вечето от посочените мерки за намаля 
ване на инфлацията, до

и на-
по-

предложе- 
изменения на 

някои от тях. Имаше и предложения 
мерките от 120 да се сведат на 44.

п осмения за по-съществени ни
преди

Тези дни Съюзният изпълнителен 
съвет обсъди предложенията напра
вени в републиките л покрайнините и 
излезе с нова версия на, Аятиинфлаци 
оняата програма. Нейният текст е по- 
кратък, но броят на мерките се увели 
чала от 120 — на 126. Те са разделени 
в три групи: едни които трябва да се 
вземат веднага, други които да ое 
прилагат в по-дълъг период от време 
и мерки, които пряко зависят от про 
мените в Конституцията и Закона на 
сдружения труд.

Новото предложение на 
флационната- програма и по-нататък 
като основна цел има намаляване на 
инфлацията, ускоряване на стопан
ското и общественото развитие в ду
ха на социалистическо-самоуправител
ните отношения. при обезпечаване яа 
условия за растеж на жизненото рав 
нище и социална сигурност на хора
та. Най-голяма част от мерките се ог 
нася до увеличението на предлагане
то — и намаляв_ане на търсенето.

приема
като

Антиин

то планиране, и международното сът
рудничество и компетенциите на Пред 
седателството на СР Сърбия. Правят 
ог усилия Да се преодолеят опорни 
те въпроси и да ое стигне до учредя- 

СР Сърбия както и останаливапе на 
то републики в СФРЮ.

ПРОДЪЛЖАВА РАЗВРЪЗКАТА В 
„АГРОКОМЕРЦ"

Новина в новото предложение с, 
„програмираната „либе

Бабушпнца: новият занаятчийски център
СР БоТези дни в Сумийината на 

Херцеговина бяха изнесени
1ЮЯИЦИТС без

че ое напуока 
рализация на цените, а се говори за- 
„понататъшна либерализация на сь 
щите Остава се и занапред при ста 

рсстриктивпа 
като по 

емисия"

но- в живо дело. Обаждато-т практиката, научнитеси а и 
ви данни 
покритие на 
несоха големи щети ма 
„ страната. Зарад участие в „случа 

1 си подадоха и
Ивица Блажения

мп ое ноти хора от чуж- 
наеърчава и ускоря бииа — изтъкна той — 

развитието на дребно- голови са да вложат с хи 
ляди марки и долари, но 
искат сигурност. Налага 

■ ое като необходимо и да 
сс унсрсти адимн.истратив 
ната процедура при полу
чаването на разрешения

вън връзка с
„Агрокомерч", които па 

стопанството
постижения и ДП. с цел
да. ое
в ановящето да се. води 

кредитно-монетна политика, 
такъв начин се спре „сивата

то стопанство. Това ще
бъде и принос към излиза 
«•сто <уг кризата.

Отоирд Рожич. резул
тати и дребното стопанс 
тво има, :но са малки: пу 
блично вече никой не се 
обявява протйп дребното

Агрокюмерц" останки 
Мунир Меоихюшч и 
на фмнкции .в Председателството. 
СР БЙХ, а нс беше прието 

Хамдия

йа пари, а се изострят мерките, ошас 
обоащенисто на полици. на

ящи се до

ДА УКРЕПВА САМОУПРАВЛЕНИЕТО

(I ПИСМОТО
оФп раисно доПЮЗД'СрЛ1Ц,

ВЪВ дръзка с „Афера

та за откриване на промиш 
лени цехове.в тече

. па 'В Скупщината на Югославия 
|ние е разискване по амаядмая 
Консгичуцията от 1974 ГОДИ ..

са 37 амандавни. от които » 
•(981 година, след 

Тито, а отнаю 
па Предое

шия, ®
отговор иостта ^ 
та Агр опихме рЮ-

ои

В този брой:войчии рспу 
Бос-- и занапреди д рй8

на афе-

Рошено е
бли«<апоки

и Херцегощша да 
стедани»*» яа якички аспекти .
" «*о « *» —-

участвували » нея. приет

равеии
вече сс пр илагат ог 
смъртта на Йосяот Б.ров
ят сс до функционирането

СФР Югославия.

• УСПЕШНА ПРЕДИЗБОРНА ДЕЙНОСТ — 4

датслството «а
Комиоиятз за каистиЯАИ»!'^^ ст всички 

роси при Скущдинагга яа даи пред. сдасе 
към края на. октомврд ко- зрошаваяс
ложенисто. на «ющегитуцио __д0ко -тгдеадитс
мисия на СР Словения .на не- шрм «анадачта. за да
да, който се създава в Т- его т .щоизводство, което
оправдателен с уиели- “ (да1адш>.
предложението във № „лишимум <уг 0ьде Л 
чеяието «а землищния: с а неГИ и 
10 на 30 хектара. Нс бяха

• ПРИКЛЮЧВА ЕСЕННАТА СЕИТБА — — 7по-уонореиого Расъдействува за натекущите въпроси 
„Ашзокомсрн"

т като ос
• ПРЕДЛОЖЕНИЯТА „СМЕНЯВАТ" ЗАК

ЛЮЧЕНИЯТА — — — — — —— 9
сс » ое спаси оио-

има изгледи да

М. А. ^ • ДЕЛО ПРЕЛОМНО — ДЕЛО СЪДБОВНО 10



Ггш СВЕТА
НА СФРЮИЗ МЕЖДУНАРОДНАТА ДЕЙНОСТ

МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕГЛЕД Югославско-българсниПлатформа за истинско 

сплотяване на левицата диалог
«ИДО

ЛИ » най-подходящия мо
мент. Нов президент 
Ту ние е досегашният ми
нистър—председател Зи
не. ал

югославско-щитието на 
българските отношения.На официално посеще

ние в наша/щ страна те
зи дии пробивала дсле-га- 

Оточестлен-ия

Общо е впечатлението, че неформалната среща 
на комунистическите, работническите и други прог
ресивни партии и движения в Москва е историческо 
събитие, което иредвсстява нова вълна на европейска 
та левица и по-широко

ща
13 Белград Пенчо Куба- 

дински бс приет ют пред
на Председател- 

СФРЮ Лазар

ция и а 
фронт, оглавявана отпре 
лссдатсля нд Национал
ния съвет ма ОФ и член

Абмдиц Беи Ади. -оелатсля 
ствю-т-о на 
Мойсов и председателя

тюлаф Намерена ли е 
следа, която води до уби 
йците на шведския пре
миер Улоф Пад-мс? То
зи въпрос възниква след 
изявлението па бивошия 
.ирански президент Бани 
садр, ® което той твърди, 
че заповедта за убийство 
на Паише е издадена » Те 
херан! Спорел мето по
вод за това с било възбу 
депото от Палмс следст
вие срещу шведска фир 
ма. поради тайните й до 
ставки на оръжие на 
И^рн А кой е извършил 
убийството? Предположе
нието-, че това оа усташки 
те терористи, .не е лише
но о-т оонова;ние и зато
ва Министерството на вът 
р-ешните работи е изпра
тило в САЩ двама специ

век и конструктивен диа 
лог в. .името ма световн-ця 
мир и прогрес. В атмос
фера на пълна демокра
тичност и искреност, ни 
кой не се отказа от иден 
тирета ои. ие се криеха 
разликите между комуни
стите. социалистите и 
социалдемократите, цо 

бяха посочени и въпроси 
те, във връзка с които 
могат и трябва да се из
градят единни станови
ща.

Според характера, съ
държанието на изложени 
ята, демократичността на 
атмосферата и широкия 
отзвук в света неформал 
ната среща на -комунисти 
ческите. работническите 
и други прогресивни пар 
тим и движения в Москва 
в рамките на тържествата 
по случай 70-годишнина- 
та на Вециката октомври 
йока революция безспор
но е межщуна-родло съ
битие „номер едно” на 
миналата седмица. Об
що е впечатлението, че 
това е историческо съби
тие, което предвестява но 
®а вълна на европейска
та левица и по-широко. 
Щ едставителите на 178 
партии и движения от 
цял свят, включително и 
югославска партийн-о-дър 
жавна делегация, предс
тавиха становищата см и 
размениха мнения по въ 
ороси на- опазването на_ 
мира, разоръжаването, 
развитието на демократи
чески отношения в све
та, международните ико 
комически проблеми. То 
ва бе многостранна дис- 
куоия без бариери и нат
рапваме на мнения и ста 
новища. Активен, откро-

па Политбюро на ЦК на 
БКП Пейчо Кубадиноки. на Председателството на 

СК на ССТНЮ Милойко 
Друлович.

Тоша посещение ос оце
нява като принос за раз-

СФРЮ — НОРВЕГИЯ

Широки възможности
Председателят иа Съю

зния изпълнителен съвет 
Бранно Микулич неотдав
на прие външния лрши- 
стър на Кралство Норве
гия Топвал Сталтенберг. 
В разговора участвува и 
съюзният секретар на вън 
шиите работи Рамф Диз- 
да-ревич.

Микулич и Столтен- 
б-ерг се съгласиха^ че 
югославско

ките отношения се разви
ват д*вбре Необходими 
са двустранни усилия за 
разширяване и усъвър- 
шенствуване на търгов
ския обмен и икономиче
ското сътрудничество. Все 
Още не са използувани 
възможностите .за сътруд
ничество в науката, тех
нологията, промишлена
та кооперация и туризма.

В М.осква югославска
та делегация се срещна и 
води -разговори е Миха-цл 
Горбачов, генерален сек 
ретар яа ЦК на КПСС. 
Направен е договор Гор
бачов да посети СФРЮ сл 
ед посещението му о 
САЩ, което ще започне 
на 7 декември т.г.

норвеге-алисти, за да проверят 
„ня-ко-и факти". Могат ли 
тези обстоятелства да 
отменят неразумното ре 
шеиие на шведското пра 
вителство да освободи -от

Тупурковски се завърна 
от ФРГ• ХАБИБ БУРГИБА, .от

ец на туниската нация”, 
замина от поигатиче ската
сцена без собствено жела затвора прословутия ус 
ние. Сменен е, понеже ташки терорист Миро Ба 
„не е в състояние да -вла решич? Засега е известно 
дее". Неприкосновеният само това, че правителст- 
84-то(ДИ1нен туниски ли- в-ото търси страна, която 
дер спечелил много бит- да приеме Бареш-ич след 
хи в живота си. но не е пускането му от затвора 
намерил сили да се оттег през декември.

Тупурковски, да „насърчи и подкрепи" 
Югославия в преговорите 
с международните финан 
сови институции за кон
солидация на -външния й 
дълг — заявила Ирехард 
Адам — Швецер, предста 
вител «а Министерството 
на външните работи при 
срещата й с Тупурковски.

Васил
член на Председателство
то на ЦК на СЮК, се 
завърна от Бон, където
води разговори с голям 
брой видни представите
ли на политическия 
-вот на Федерална репуб
лика Германия. Пранител 
ств-ото на ФРГ е готово

ЖИ

ВО години от идването на Иосип Броз Тмто начело на ЮКП (СЮК)
ДОКЛАД НА БОШКО 
КРУНИЧ НА ТЪРЖЕСТ
ВЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ 
НА ЦК НА СЮК (6)

Самоуправлението и необвързаността 

са органическа цялост
Така калето в кашата страна Типовото 

дело откри перспективата и създаде заро-
С неуморната ои държавническа дей

ност Тито ое бореше и за по-добър, гю-ху
манен и по-справедлив свят, без подчине
ност и експлоатация, за свят, освободен от 
военни разорения, :в който всички хора -и 
народи ще бъдат приятели. Той бе един 
от главните архитекти иа политиката и, ос-

диша на -новия тип демокрация, социалисти 
ческа сам-оуправитешна демокрация, така и 
н-а международен план неговата непрекъс
ната борба е най-дълбежо внедрена в. пер
спективата на изграждането на всестранно 
демократически и равноправни -отношения новоположиик на необвързаното движение,и сътрудничество в света. Външната поли
тика на Титов-а Югославия бе израз на а/в- което приживе на Шестата конференция в 
тс-нтичного вътрешно- битие на нашето об
щество — самоуправлението и -необвърза- 
ността- представляват органическа цялост

по-оправ-вдливо -и мирно движение в света", 
- ка/кто бе подчертаноХавана, му -отдаде заслуженото признание ® резолюцията на тази 

оеюия за специалното признание на прези
дента И. -Б. Пито. Т-ака-, както Ленин откри 
еп-охата на 
и Хитювого

за „приноса /във формулирането «а (пр-ин-.
ципите и целите на необвързаностга” и 
за „неуморните усилия за запазване 
репваце на -единството- и солидарността на

социалистическата- революция, 
дело -особено, допр/ине-ое за на

растването н-а социализма, 
процес -и означи -борбата

на нашата политика и те израснах-а от ав- 
тохтонностга и оригиналността на- освобо
дителната борба и социалистическата рево
люция иа югославските -народи и народно- небав-ързаките страни и за личния му при
ети.

и ук-
като световен

на нар-одите за 
равноправни и демократически Политически инос .към установяване на по-равноправно. икономически -отношения между ®СИ-
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СЪгеия^ТмВвръ4дКУПЩИНА7^7 гр

™?гба на СКУПщЖ^ НА

и трета хнхьг
скот?п,0еКТ0ре30Л10цията
боГе°„аРаб3еВзИТИеНаНИШКИ

на Осмото

№рки на Съ1°зния изпъл 
на общност и Нищ е под ‘Нител’гн 'Съвет. Докато 
готвена Проектопрогра- ^пщината на СФРЮ Не 
ма от мерки и акташнос- обсъди
ппп^3 реат,гза11ия на ще ата програма и 
Д-Воорочния план на Ни 
шки регион ® 1988 
на, но табличното й 
съждане ще позакъснее 
Оевен това. още сега е 
известно, че Програмата 
за идната година и под
готвеният й проект едва 
ли ще имат общи места.

подкрепа
народностите . Ю * УПОТреба 

ври инициативата „ Югославия.
Ред от Съюзния изпъУЧ“ подкрена 
това и от Отбора " а ^,ПеЛен - 
ки отношения пои ш обществеио- 
щината „а СФР^’ %"ЗНИЯ 
на Скупщината на 
ние

на СР
наците на на ези 

септем- 
най-нап-

В

съвет. а след 
политичес- 

на Скуп-
СРС й,ДН‘к преДложението 
Съюзна бсъден° на заседа 

междунационални Конференрия на 
дете получи и трета подяна отноп™. *ъ- 

От бъдещия закон се ' 
равноправната

за общественоикономиче-
Достатз.и„„ РГИ°Н в 1988 годинадостатъчно съобразяване 

заседание на ЦК на СКС

■вищата от Осмото заоеда 
ние на Централния 
гет на СК в Сърбия. Пре 
дложеният

е изра- 
със становищата

съвет коми

иа Отбора на 
ССТНЮ за

проект, по 
мнение на СЛАВКА ИЛ
ИЧ, изпълнителен

В
секре

Пр едседателство- 
ъо на МОК на СКС, 
съобразява

тар в
очаква да доприне- 

на езиците на 
и за подобряването 

отношения

се за 
народите и

н е ое 
в достатъчна 

със становищата

употреба антиинфлацион-народностите 
«а^жДУмционалните ДРУГИ до-

кументи. планирането не 
може да бъде 
но, понеже все

степен 
от Осмия 
задачите, които бяха ут 
върдени на заседание на

пленум и съсКОНФЕРЕНЦИЯ НА 
ИЗТОЧНА СЪРБИЯ

ГОДИ-
ЖУРНАЛИСТИТЕ ОТ ЮГО 

БУЯНОВАШКА баня

пълноцен- 
още не

■об-В

Ново ръководство
Неотдавна в Буянова

шка баня се 
■изборна конференци 
Конференцията

Буяновашка община,
както посочи Манич, 
го полага и до бъдещето 
развитие на Буяновашка 
баня.

проведе 
- я на твърдения съ •

повече гюАо- Чг
..Прсгкторезолюция- 
ла си послужим 

този термин от

МНО За такива 
ществуват шна жур

налистите от Югоизточ
на Сърбия

*"‘ГДП.
която се превръща 

в известен лечебен 
новителен център.

; : е"та",на която пред 
став, и тели на Буяноваш
ка община и Лесковашки 
регион изнесоха данни за 
развитието на този 
татъчно развит край.

ВЛАДИМИР МАНИЧ, 
председател на Буяноза- 
шка община изтъкна, че 
и в този община, в която 
50° о са албанци, 300/о сър 
би, 9% роми и др. е при
също изселването 
Рби в по-големите

овъзста чполити- 
нап ра-

вена по известния обра
зен. който се прилага 
че десетина години, 
това е и обемиста 
го описателни цели и за
дачи, преписани -попити

ческия жаргон, е
Журналистите 

региона избраха
от трите

недос и .ново 
ръководство. За председа 
тел на

ве
За-Конференцията 

из журналистите в Югои 
зточна Сърбия беше из 
бран .РАДОМАН ИЛИЧ, 
журналист ог Враня, а 
сетне бяха връчени и жу 
рналистическите награди 
..Алекса Маркишич" за 
най-успешни журналисти 
чески матер иали.

у
с мно-

чеоки становища и ..сво- 
бодни"

може положително да се Междуо-бщинската кон- 
размери на уве- кажс 111311 какви условия ференция на СКС. Пред 

ще работи стопанството.
Това обстоятелство оба- 
че послужи на някои, уча 
стници в дискусията ка
то оправдание иа кажат 
по няколко несъществени

личение. В резолюциите 
от този тип 
всичко (и реално, 
лателно), а на

садателството и останали
те органи на Скупщина
та на М.РО трябва твор
чески да разработят тези

на съ 
проми

шлени средища в Репуб
ликата.

Като основа за по-ната 
тътна
тис занапред на тази сто 
панаки изостанала общи 
на. в която от около 
50 000 жители има само 
6000 заети в този край 
да ог изграждат лромиш 
лени цехове на организа 
ции на сдружения труд 
от гго-развитите краища.

е записано 
и же

ст рактика 
сг реализира твърде мал
ко. Втора причина, 
то бе изтъкнато на състо-

Напра®ен беше и излет становища и да изнами-
успешно разви ло изветения 

ог 14 век „Прохор Пчин- 
ски", скътан в 
на планина Козяк, ю кой
то е било проведено пър
вото заседание на Анти
фашисткото .рече на на.р© 
дното собрание на Маке
дония.

манастир рат конкретни мерки за 
предло-. най-актуалните . пробле

ми. каза Славка Илич и 
добави, че нямаме 
ме за обобщени разгово
ри и за резолюции, които - 
остават мрътво слово на

как- изречения и да 
жат да ое почака .до се
сията на Скупщината на 
СФРЮ. Като че ли никой 
не се почувствува длъжен 
да засегне въпроса за 
съгласуваността на проек 
торезолюцията със стано

пазвите
ялото ог през миналата 
седмица заседание на 
Председателството на Ок 
уггщината иа Мсждуоб- 
шинската регионална об 
щиост в Ниш, са нстанте

вре-

хартия.
М. А. К. Г.

Пътят на вътрешното развитие иа Юго
славия и Титоиият принос за международ

ния държави, малки и големи, без разли
ка на общественото им устройство.

Титовият принос за развитието на нови
те облици на тясната свързаност на борба
та за интересите на рабоиическата класа с 
борбата за национално и социално оовобо-

овъместно

все повече взаимдаавйсим свят. „Затова съ
временната епохд изисква аде само съвре
менни обществени отношения и системи, 
но и съареотещви международни отноше
ния. Тя изисква в международните отноше
ния да _ое съададат такива норми и меха
низми, които ще осуетят воркм опит за 
решаване на спорните въпроси с война. 
Днес ое поставя задачата да се създадат 
такива отношения ® международния живот, 
че отделни личности и групи да не мотат 
да решават за войната. или мира. Днес 
съдбата на света, е неделима". Тези Тйтови 
думи и днес са актуаайш.

пата практика и социалистическата мисъл 
иа последователната борба против импери
ализма!, хегсмсиизма и всички облици на 
подчинение полУчичха шиша изява в коре
нните принципи на политиката ма ««обвър
заността. С яритююа си политиката ма иеоб- 
ш.рза,потта да ос изяли като програма за 
демократизация на международните полтгпг 
чеоии и ткяюмтчсаш отношения, необвър
заното движение да израсне в независим 
извъттблоков глобален и пеещ сне бря гпап 
фактор п международните отношения, Тито 
и Югославия дадоха и дават изключителен 
принос в изграждането на визията за нов 

|Под.итиката, иа исобвързаността в Тн- 
ие само е отричане иа бложо-

ждеиие, с активното и мирно
и демократизациясъществуване, за мир 

на международните отношения, за справед
ливо решаване на международните спорове, 
особено ма они#, които възникват от вое 

пропаст между развитите и не-по-голямата 
достатъчно развитите държави, за установ
яване на нов международен имоююммчеаки 
строй, за засилване ролята на ООН, като 

световен форум, по- 
страша иа демоясра- 

и миролюбиви сили »

Пршицияите, за които Тито ое застъп
ваше и ое ©ореше са фактор на стабилно
стта, независимостта и самоотвержеността 
на нашата страна — и днес и утре. Работ
ническата класа, трудещите се. народите 
и народностите в Югославия са дълбоко 
съзнателни, че продължаваното на Титова- 
та тЬодитит и «а международен план и за 
бъдещите деоетилетя на развитието е еди
нственият възможен избор.

одииствюн универсален 
зн,ати са и признати от овягг.

тоиата идея 
в.ото деление иа света, но и път за прео- 
дояяшаме на това деление, за а-гзграисдане 

нови оправюдлияи,. демймратичечоки и 
равноправни международни нолитичееш и 
икопсомичесвси отношения. Това е и яай-ши- 

■платформа на 'борбата за мир за

тичсските прогресивни 
света Активната и миролюбива 1шегзистен- 

динамичната втшшно-поли- 
Югославия, » идеята

международните
ция се изяви гв натичеюш практика, па

=Т=Г’.»-То=
на международните отношения, 
изхождаше, суг стай©«оцета 
нещо неделимо, което търси 
активно отношриие кт,м воички втшроси 01 
живота на международната общност.

рокада
разо)р*ж0|ваме и мирио съвместно съществу

ва равиоп ранно сътрудни честно меж- 
■големите в1 разделения, 'Обаче

за мира като
постоянно и

нане, 
ду малките и (С л е д в а)
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НА ОО НА СУБИОР В БОСИ-ОТ ЗАСЕДАНИЕТО 
ЛЕГРАДЗАСЕДАНИЕ НА ПЕЕДОЩАТЕЛСТВОТО НА ОК ИА СКС В ДИМИТРОВГРАД

Успешна предизборна дейност гвднни на всешаииа
____________—  -------- - нанизания в Вал кая-Ком пП1ПОП111*1

пас", едвам са уопеши да,
НСОбхОДИМИЯ

Повече нови кандидати за секретари — 
Без отсрочени събрания — Работна група за 
„Балкан-Компас”. ___________ _

зада-Вашата постоянна 
ча е да бъдете навсякъде 
и винаги в първите редо-

РазшИ||хлюто заседание 
па Общинския ол1 бор на 
СУБНОР >в Босилеград, 
състояло се на 4 ноември 
т.г. оав-ен делови имаше 
и тържествен характер.
Имотно, първата част от 
заседанието бе посветена 

40т1чадншни1ната огг 
формирането ма СУБНОР 
1Щ Югославия и 5рчгод«1Ш 
мината от идването 
другаря Тито начело
гакп (оюк).

На заседанието, щхисъ- 
ствуваха и продведатеиги- тошни участници, а в на- 
те да местните одпуже-

нздигиат. 
брой кандидати за сскрс 
та:р. зцместиик и членове 
на секретариата, Тук ед

ни «ма някой който

тачитевс, навсякъде да 
нашитеса изтъкнали необходимо 

от .последователно
Предизборните актив

ности в пъивичшгге пар- 
» Ди-

рсволюционни 
да опазватевастга

прилагаме на правилници- ла не с наказвай от лис
то за «ъдааграждаване циплииариата . .комисия 
според резултатите оттру поради ' безотговорно ог-

ношение към 
задачи и разни злоупотре 
би. Това са изтъкнали и 
самите комунисти в ,,Бал- 

Спазвайгсн предвидени • кан" по време на предай
те «шггертш.- за секррта- бюрмото събрание. Затрий

бе предложено да ос фор
мира работна група, коя-

традиции, 
славните празици на На- 
родоосвободитслната бор 
ба".

тийни организации 
мнтровградска община са 
успешно проведени (от 10 
октомври до 3 ноември, ' па, без което не може да

се увеличи и производи-
Ш)ТруДОВИТС — От тогава насам Съ- 

' юзът ид бойците извървя 
на четиридесетгодишен път 
на — продължи Тодоров и 

добави, че бойците на 
НОБ са били винаги ак-

т.е. в предвидения срок) 
и <ннто едно събрание не телността на труда.
е отсрочено.

НОВИ КАНДИДАТИ ЗА 
ОТГОВОРНИ ДЛЪЖНО- ру и зам. секретари, а в
сти 19 първични организации чадото и основни яосите-то тази инициатива прие 

и • Председателството па 
Общинския .комитет. Цол 
та е да анализира дейно
стта на първичната пар
тийна организация и как 
тя реализира становища
та на Общинския коми
тет. Повечето членове на 
,п а ртийгI ата ор ган изу ц и я 
са дисциплинарно нака
зани, а партийната орга
низация не е предприела 
никакви партийни мерки. 
И на предизборното съб
рание и на заседанието 
на Председателството ■ е

са предложени досегаш
ните секретари, докато :в 
51 са предложени нови 
кандидати за тези отгово
рни длъжности.

ли на всички инициативи, 
решения и акции с които 
бе отбелязано началото 
на историческия процес 
на всеобщото преустрой
ство на нашето общество 
дъряу принципите на со
циалистическата револю

ция и ръководители на 
обществено - политичес
ките организации и Об
щинската скупщина. До
клад за значението набе
зи два юбилеи изнесе Цо- 
нс Тодоров председател 
на Общинския отбор Ьа 
СУБНОР

Без оглед, че нито ед
но събрание не е отсро
чено. все пак присъстви
ето ,на членовете на съб
ранията не бе на желано

Босилеград. 
Говорейки за революцио
нното значение на борче
ската организация Тодо
ров, межщу другото при-

ция.в
Във втората част на за

седанието бе разисквано 
върху няколко твърде ак- 
Гуални въпроси. Членове- 

помии на думите на пър- те приеха оперативна про 
вия й председател, друга- грама за реализация на 
ся Тито произнеоени на Заключенията от 9-то за- 
30 септември 1947 година седание на ЦК на СЮК, 
на учредителния конгрес Шестото заседание на 
в Белград: „Нашата нова ЦК на СКС и висшитеор- 
организация е боева, а не гани и тела на СУБНОР 
обикновена .организация, на Югославия, отнасящи 
Тук не става дума само се за състоянието на Ко
за ветерани на борбата, ссво. Предмет на обсъж- 
положили своето оръжие, дан е бе програмната ак- 
които са отдължили своя тивност за предстоящите 
дълг и сега в мир тряб- избори в сдруженията на 
ва да посрещнат дълбока- борческата организация в 
та си старост. Не. тук ста общината, които според 
ва дума за организация, -приетата изборна програ- 
която трябва да събере ма трябва да приключат 
всички, които по един в местните сдружения до

края на декември и в 
Общинския отбор на СУБ 
НОР до края на януари 

народности ,.. идната година.

констатирало, че вече по- 
дълго време първичната 
партийна организация в 
..Балкан-Компас" не при
ема становищата на Об
щинския комитет, отнася
щи се до оценката за 
положението и предприе
мане на определени мер
ки за организационно и 
■кащ.рово оопоообяшане на 
тази ТО.

Димитровград

В „БАЛКАН-КОМПАС" 
НЕ ПРИЕМАТ ВСИЧКИ 
СТАНОВИЩА НА ОК 
НА СК

Анализирайки предиз
борната дейност на заое- 
данието на Председател
ството на ОК на СК 
изтъкнат пример как не 
трябва да се работи. В 
първичната партийна ор-

равнище, констатирано бе 
на заоеиание.то на Предсе
дателството на Общинск
ия комитет на СКС в Дими 
тровград, състояло се на 
9 този месец. Това преди 
всичко се отнася до пър
вичните организации в 
най-гоиемите трудови ко
лективи. В цеха за обув
ки в Гума.рата от 80 чле- 

- на на първт^чната органи
зация на предизборното 
събрание са присъствува- 
ли само 40, в металния 
цех от 58 само 31, а в 
първичната организация 
на „Балкан-Компас" от 
42 члена са присъствува- 
ли само 25 . . . Има оба
че и организации където 

' отсъствуваши не е имало.

Работната група трябва 
да достави информация 

е яа Председателството до 
лцая на декември тази го
дина. -

или друг начип са дали 
свой принре в освободи
телната борба на нашите 
народи иА. Т. М. Я.

ЖИЗНЕНОТО РАВНИЩЕ НА РАБОТНИЦИТЕ Е ЕДНА ОТ НЕНТРАЛ 
НИТЕ СИНДИКАЛНИ ТЕМИ В СУРДУЛИЦА трудовите и финансовите 

резултати. Увеличението 
на личните доходи, като 
мергеа за повишаване на 
жизненото равнище, ое 
свързва преди всичко с 
труда и обема и качество 
то на производството.

За тази твърде положи 
телна черта на синдикал
ната изборна дейност в 
■общината уай-много са 
допринели положителни 
те примери на стоманоле
ярна „Мачкатица" и ОО- 
СТ „5_ септембар". Тези 
организации най-успеш
но провеждат икономиче 
ската стабилизация, пос
тигат завидни щхжзвОД 
отвени и финансови 
зуитати и осъществяват 
сравнително високи лич 
ни доходи. -Например ор 
едният октомврийски ли 
чен дд-ход на зает в „Ма 
чкатица" е 230 000 дина
ра, а най-малкият личен 
доход е 130 000 динара.

КГ.

И ТРУД, НЕ САМО ПАРИ стопанските организации 
ое движат около 100 000 
динара. Голям е броят на 
работещите в 
стаеното

Стоманолеярна „Мачкатица" и ООСТ „5 септе 
мбар" като положителни 
на работническия

примери за повишаване непооред- 
щюизводство, 

които на месеца получа
ват и по-малко от 
сума.

И тук, ка-кто г 
най-споменаваната 
ка за защита и повишава 
не на работническия стан 
дарт -е: увеличаване

стандарт

тази
На събранията са да

дени отчети за работата 
на първичните организа
ции по-ез изтеклия .пери
од, като при това е да
дена критична оценка на 
активностите във всяка 
конкретна среда, и за все
ки член -отделно. Най- 
много в отчетите се го
вори
стабилизация — и прове
ждане становищата от 13 
конгрес на СЮК. Дадена 
е пълна подкрепа на ста-

,и другаде,
мер

на
личните доходи! В общ
инския синдикален, съвет 
ое оценява, че на 
лените досега предизбо 

процес в „Мачкатица" рни събрания е избегна
та така наречената 
цатеина политизация на 
личните доходи. .Преве
дено на обикновен език, 
това означава,™ 
щите ое не се застъпват 
за увеличение на „запла
тите" е 50, 100 или 200 
процента без оглед на

прове-
за икономическата Детайл от производствения 

Както и в ре-
о станалите се. Поводът не трябва 

работнически орели » ст подробно да се обясня- 
раната, така и в трудови 
те колективи в Сурд.улица 
една от централните теми 

. на синдикалната избор
на дейност е жизненото

отри

ва: общество цо-икономи 
чеоката криза е най-остра 
именно в малките среди, 
каквато е и Сурдулшцка 
община. Средните 
ни доходи на заетите

новищата от Оомрто за
седание на ЦК на СКС. 
В повечето първични ор
ганизации

че труде-

лич-комунистите равнище на трудещите в

СТРАНИЦА 4
БРАТСТВО * 13 ноември 1987



ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ

"«ЙМ
то в миналия петък и 
Общинският комитет на 
Съюза на комунистите 
Босилеград разисква

ворни лица. яли пък оне
зи които по едш или 
крут начин са причина 
за неизпълнение на зада

чите ще се
съответни
мерки.

предприемат
наказателни

м. я.ящата
случач. «Ги ' провежл^т' ШГеш Ч» Развойните
съгласно приетата и Б° изтъкнато и то-

вър К1п°ЛеИа Динамика Ня чт ЧС досога °т никого 
ху осъществяването », и п'Р,0трами допи Т°®а ,н'5 е «отърсенаактиви “тГ във И не ■<* заминати а ^ин^°™т„Ческа и щу

обществено--™^ вадал<га- ли.ч . 4 и;а до,Ва. отговорност. Поради
РазвГиГв Гб ^ *

през текущата ТШа Ст^еС П^ПГ “ "~ка
Ш този въпрос п,р~: Г кГмЛ^ “ ВДОД”- 
на разискваха и -свое мне- Ангело,Ггт ИЛаТОв' Боян 
ние дадоха и делегатите Снмео°3^“** И-®нчов.

-захариев и други.

на-
акценти от разискванетов-

Необходимо е 

разграничаване
приетите
връзка с 
комическото 
Боси леград ска ч,е с дос-вга- 

не може

ИмайкиД‘ацги __ предвид, че тазгодишните саавой
НИ -плановеи утвърдената -активност ™ 
ществяват, председателят на ОКтск,,^ 
сил-епрад ИВАН ВАСИЛЕВ подчеща - Тъй 
като времето търои съответни промени на
м~даТ®Ща С даоегеи™ практика «е 
бвл „** "РРМЬЛЖИ. Затоиа решително тр
тичеоко^и0"5®*™ “~то вдейшмюли- 
таоят н ИпТРТООК> ^«РаВДчаване. а секре- 
арят ка Председателството на МОК на СКС 

В Леанодоц, БОЖИДАР СТОЯ-НОВИЧ каза:

пгаооченоФо за се- 
дани-е на Общинския ко
митет в Босилеград, на 

присъствуваха и 
ръководители на 
лите

което
оетана- 

о-бще'СП1в*е!Н|0-{пол1Ити- чеаки ^>р,га:низации 
сектори на

я-и ди- 
о-тделии тру-

ДО!В(и организации, 
т'ина ще бъде 
работата.
-В1ИШГИ. И медно,
«а ОК утвърдиха 
ха съответни

наис-
прелом в

1 остава да ое 
членовете

Щ \
Повтарянето на проблемите, 

всичко на тези |0т значение 
развитие на общината не

преди
за по-ускореното 

ще дава принос на 
обществено-икономическото развитие. Изост 
роните обществено-политически 
УОЛС121Л;я търсят пълна мобилност 
способни лица, които да мобилизират и оста
налите е средите си. Това обаче срочно и ус
пешно не може да осъществим без съответна 
отговорност в СК и в останалите обществено- 
политически организации.

задължават и партийните заключения, пре 
ди всичко тези от Осмото заоедаиие на-. ЦК 
та СКС.

и прие-
К;. заключения

- за п о-нататъшните
на СК задачи 

по то-1 общината 
З'л -въпрос. Бяха единоду
шни и в

в -и стрпаноки 
и акцжжностанов-ищет-о в 

начал-оттр на следващия 
месец, на съвместно 
„та-на-е с член-озете на Из-

Боснлеград
да Общ1шската конферен 
чия на ССТН. Обща 
статация е. въпреки уси
лията които 
роката общност че поста
вените цели през първи
те девет /.месеца на насто-

участвуващи в разисюва- заюе-
кон- нията подчертаха, че при 

чините са от субективно пълнитеинид съвет
Общинската 
обстойно да обсъдят

Впрочем на товапри 
скупщинаполага ши- естество. преди всичко по

ради безотгсеорн-остта на 
най-отговорните в трудо
вите организации —- по

ли
как

и колко са -реализирани
-същите. За всички отш-

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ИНВЕСТИЦИОННА
ТА АКТИВНОСТ ЧАСТИЧНО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА една от перспективите на 

общината през тази годи
на в тази област покрай 
пссоченот одруги значи
телни -резултати няма. За
плануваното изграждане 
на още една озцеферма и 
на -рибник по всичко ли- 

, чи щ-е стане със закъсне
ние. Не е извършена -ре
конструкция на кланица
та, не -са изградени пла
нираните пет протагаград- 
нн станции, които вече 
се планират пет-шест го
диш-! ,и все още не са за
вършени всички подгото
вки за изграждане на ве
теринарна станция в Д. 
Тлъмино.

Много резултати ое 
очакваха в областта на 
1 громиш леността- .в която 
бяха запланува-ни някол
ко програми. В ход на 
изграждане обаче е само 
соии обект — цехът за 
спортна конфекция. Доиз 
граждаието на цеха за су
шене па смилия -и зелен
чуци шее -още на може 
да започне понеже гла»- 
кого условие на Фонда 
за насърчаване развитие
то на икономически изо
станалите краища не е 
изпълнено — не -произве
ждат ое суровини » об
щината . Въпрос с кога-(и 
дали) ще започне и из
граждането на цех запро 
шводстпю иа паста за 
-полираме иа метали, коя
то д|»е-тр:и години илаии- 
,ра „Ежжтробоана" от 
Яйце, понеже освен склю
чването ма договор за из

готвяне на проект други 
-по-значителни активнос
ти засега няма.

Косато се говори за 
-развойните перспективи 
на общината не бива да 
не ое посочат възможнос
тите -в областта на мин
ното дело. Тази година 
обаче геоложките изслед
вания не продължиха без 
оглед, че Републиканска
та. СОИ за-геоложки из
следвания бе за-планувала 
към 330 милиона- динара.

Развой-шгте амбиции са 
големи, особено на нераз
витите среди. Материал
ните възможности обаче 
са ограничени. Но в по- 

информация

ЖЕЛАНИЯ, СЛОЖЕНИ НА ХАРТИЯ
печи строителна механи
зация (130 милиона дина
ра). необходима за подър
жане и прокарване на пъ
тища. -в селата. В Босиле
град са асфалтирани ня
колко улици и тротоари.

Понастоящем няколко

Реализацията иа тазгодишната развойна 
програма на Босилеградска община показа, 
не смо че амбициите са често много по-голе- 
дцг от материалните възможности, но и една 
друга наша характеристика — с неактивност-
та и бездействуването си не успяваме да реа- 

онова за което имаме условия.лизираме и програми са в ход на -реа
лизираме. .Едни от по-зна
чителните са електрифи-

В тазгодишната развой- 
Босиле-

.с-съществ-яв-а.
МАЛКО РЕАЛИЗИРАНИ 
ПЛАНОВЕ

чираи-сто ц-а Догаиица, 
Ка-ра-маница, Яре-ншик и 
Дукат, регулирането на 

Реоем

-на програма на 
градежа община бе заяла 
нувано в стопанството, 
инфраструктурата и в об
ществените дейности да 
се вложат калитало-вл оже

нен еиата 
се п-сдчертава, че често 
не се реализират и онези 
планове за които има ус
ловия
По-точно казано, няма 
инициативи. Това- налага 
обществено - политически 
те и самоуправ-ителните 
-организации и -органи в 
сдружения т-руи да-извър
шат анализ и слабостите 
да оо премахват. В части
чното реализиране на ин
вестиционната активност 
ебане има и един поло
жителен момент! Тъй ка-

В една информация за 
алегив-

г, оката от към 
(край овцс-фсрмата в Ра- 
дичевцм).. 
на ученическо общежи
тие в Босилеград, иа ле
тен обор ,иа Лиси мека плп 
шина за потребите на ов- 
цеформата иа „Нашрс- 
лък" уедряват се площи 
за П!ро1изводкХ1й> иа Х|рина 
за овцефермата, строи се 

пропреда-

ин в естициоа ш ата 
лост в общината, която 

Секцията за об-
изграждането

изготв-и 
тествано - икономическо 
развитие при ОК на ССЗН 
в Босилеград ос 'Лодчортаг 
ва, че -от началото на го
дината досега със сред

но-широката общ-

И 1ВЪЗМОЖНОСТИ.ния на стойност от ндд 
7 милиарда динара (спо
ред миналогодишните це
ни). които. всеобщото Ра_ 
звитие да тласнат охце по
вече напред. Досега са ре
ализирани -програм-и 
стойност от около 270 ми
лиона динара. Реализаци
ята на ня-кои е и ход, но 
далеч е лю-голямо число
то и сумата на мезапочиа 
тите прог-рами — 

милиарда 
Имайки предвид инфла
цията тези чиша трябва 
ла се наблюдават като от
носително точ/ги. Съотно
шението 'обаче между шля
мираного и реализирало
то — не. Същото показ
ва че цивсстиционната ак 
тивност само частично ос

ств-а па
мост са реализирани 
-колко програми.

попи съоръжения 
стая-

ня-на
Набавс- телевиз помел 

пател ма Лиоитнжа 'плани
на, за ов-ои потреби ,,Из
градил" строи обект за 
работиидаша и кухия, за- 

,изтраЖ|Даието на

ни са
за ветеринарната

обзаведена е амбу- 
-в Дукат и 

здравяата станции в Бра-, 
нковци, в Босилеград с 
изградена една общеспве- 
ла жилищна сграда . с 
осем апартаменти, почи-с- 
тепи сп и разширени ня
колко ослоки, махиснсии 

п'ьтищл. залеос-
шю-

ЖИЙИЩИ10-
дейност обез-

нпя. 
лачгторията

почна
пътя Риба-оти — Карамо- 
ница и реконструкцията 
ма една част ма коощери- 
ТИ1ВШ.ИЯ дом и Брашсот-

около
динара.

то ое намираме пред из- 
гртаине на нови планови 
докуманти трябва да се 
планира онова, за- чието 
реализиране има въз>м-ож- 
.ности. Още повече .ш>се 
има предвид, че нореал- 
1Ю1Ч> планира-не -предиз- 
шгква и лоши последици.

В. Б,

6,7

Ц И!. . .
САМО ЕДИП ПРОМИШ
ЛЕН ЦЕХ

Боз оглед, че селокото 
стопанство се счита като

и горски
пи са заплануваните

СОИ заши.
комунална СТРАНИЦА 5
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п ппизидс1В1мдисамошавпем11степежшлл«***=
МА СУРДУЛИШКА ОБЩИНАСТОПАНСКИ ПРЕГЛЕДБАЛКАН-КОМПАС" СЛЕД ДЕВЕТТЕ МЕСЕЦА ОТ 

ДЕЛОВАТА ГОДИНА Ръст на производствотоДОХОДЪТ РАСТЕ ПО-БАВНО ОТ 
РЬСТТА НА ИНФЛАЦИЯТА

5135 тона стома- 
'ИЛИ с 3,8произвела 89Д 300 ведани

нани -отливки, 
па сто и-о-малко от лами.

че физическият обем на 
ма-лява. (защото дамаля-

Воички показатели сл риод е 
бройки микр-омотор-и, или 
с 33 на сто повече по от- 
иошелис на ораянитсяния 
период от миналата роди
на. Власинсмитс волоелек- 
три-ч-соки централи -са про 
НОВ-СЛИ 154 584 000 (КИЛО- 

елоктг- о-с нерпи-я,

Физическият обем иа 
-ПрОМИШЛвНОТО производ
ство в три организации 
на сдружения труд » Оур- 
лулица през изтеклия де
ветмесечен период е осъ
ществявано с различен 
тем-п, Йм-сппо -в ООСТ па 
кш1пус1шаш1«ите заводи 
„Цързюна застава" за про 
-иаводстпо па микромот-о- 
:т — ,,5 ссптем-бар" и

ед деветте месеца от те
туристическото ват «транзитните турис 

ти, особено домашните и 
тези с камиони) но бла-

дината в 
стилничарската трудова 
организация ,,Балкан— 
Компас1 в сравнение със

Намалението ца физи
ческия обем на производ
ството на стомана в ,,Ма- 
чкатица" е о-бусловено от 
колективната годишна по- 

машините

годарение на някои из
вънредни обстоятелства 
доходът е осъществен.

съшия период на минала 
та година са по-добри.
Обаче инфлацията лока 
з»а по-бърз ръст, а спа
да и физическият обем.

Общият доход ,в „Бал
кан" по деветмесечната 
периодична равносметка, 
в сравнение със същия на новото трасе на пътя 
период миналата годи- към границата, обекти- 
на е осъществен с 95 на те на „Балкан—Компас” 
сто в повече и възлиза не бяха отсечени от глав 
на 1 126 644 хиляди ди- ното шосе. По този на- 
нара. По същото време чин приходите осъщест- 

488 вявани преди н до 70 на 
сто от водачите на товар 
нн камиони, са намалени 
само на 7 на сто! За ил
юстрация че гишетата на 
истина донасят добра па 
ра, да посочим факта, че 
изкупената валута надми 
нава 6 милиарда динара, 
на които следват всички 
предвидени провизии и 
всичко друго. Все пак, 
граничният пункт още 
не е „разработен” доста 
тъчно и в тази насока 
трябва още много да се 
направи, изтъкна дирек
торът ИЛИЯ ПЕТРОВ.

Изтъкнато беше че 
„Балкан” е единствената 
трудова организация в 
града, където личните до 
ходи се изплащат въз 
основа на решения, ма- 
кър че има правилници

В дохода, осъществен 
гишетата ватчаса 

или с 3,6 па -сто повече, 
."."гидто във фабриката за 

стома-иолеяр-

чивка, когато 
не са работили един ме- 

Обаче тъй като по-

на границата 
участвуват с 52
Този доход, както бе из- 
тъкнатр бн бил и по-гол 
ям ако. с прокарването

иа сто.
с.сц.
требдението на продук
цията от стомана, особе
но на стоманени лагери.

машини и 
па „Мачкатица” оа тсроиз-нс

напоследък, е голямо, оча
ква се сурдулишките сто- 
маиюяеяри да -преизпъл
нят плана за 1987 годи
на, относно да реализи
рат повече от 7000 тома 
стоманени отливки.

изразходвани са 
122 хиляди или 106 на
сто повече, отколкото по 
същото време шеталата 
година. Осъщественият 
доход е с 87 на сто по- 
голя-м или 638 521 хиляди 
динара. Чистият доход е 
увеличен с 89 на сто или 
472 126 хиляди динара.
За акумулация. са отделе 
ни 264 362 хиляди дина
ра, а за нето—лични до
ходи- 148 452 хиляди. Съ
отношението е 43 към 57 
в полза на акумулацията.
Това значи че личните 
доходи, които средно за 
деветте меоеца са 112 208 
динара, са увеличени със 
79, а акумулацията с 82 
на сто.

Работило ое е, значи 
■ при по-благоприятни ус

ловия на стопанисване, 
които. съществуват осо- за възнаграждаване сло- 
бено в обектите на грани ред резултатите от труда, 
цата. Че това е така го
ворят и данните за вся- заседанието, че в обекти
ва трудова единица от- те в града е -по-малко ра 
делно. Именно, обекти- бо-та отколкото на грани
те „Блед”, кафенето на цата и затова- правилни-

Инак в „5 оептембар” 
годишният план възлиза 
на 1 279 000 бройки мик- 
ромото-ри, а Власинските 
водоцентрали са заплану
вали производство, от 279 
милиона киловатчаса еле
ктроенергия.

С. МикичООСТ „5 септембар”: срочно изпълняване на плана

ДЕВЕТМЕСЕЧНИТЕ ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ НА „АВТОТРАНСПОРТ" 
В БОСИЛЕГРАД

В чии джобове 

»напе« горивото?
Мненията изтъкнати на

Безспорно е, че занап 
ред „Автотранспорт", на 
кто -и останалите стопан 
оки ос-гднизации в Боси- 
леграиока -община, по- 
трудно ще стопанисва.

тотранопорт" в Босилег
рад 170-те трудещи се са 
осъществили общ доход 
от 991 751 231 динара, 
доходът възлиза на 257 
387 296 динара, а чистият 
доход е 182 709 996 дина 
ра. лични доходи са 

180 561

ващ, ако се има в пред
вид, че е намален броят 
на изминалите километ
ри по .отношение на ми
налогодишния отчетен 

период, 
то-янмето и с ре^дрвните 
части, 
готи части 
месеца

На неотдавна проведения събор на гос- 
тилничарско-туристическите работници от СР 
Сърбия в Соко баня, „Балкан-Компас” успеш
но се е представил. Именно, младата готвач
ка на „Балкан" ВЕСНА Момчилова е спечели
ла бронзов медал за сготвената шопска ве
черя, а готвачът ЙОРДАН Димитров е полу
чил похвала, както и трудовата, организация.

На проведените пък тържества по повод 
Деня на „Компас" са дадени пет златни знач
ки на заети и трудови единици-на „Компас". 
Между наградените е и директорът на „Бал
кан" от Димитровград Илия Петров.

Подобно е със-

Причините за това са 
много бройни, и обектив
ните, -и субективните. Оба 
че трудностите не са не
преодолими. Още повече, 
ако се има- в предвид, 
че в-оички вътрешни въз 
-мо-жн-о-сти лее о-ще -не се 
ползуват докрай, а субе

Разходите за резе.р 
през деветте .изразходвани 

817 динард е остатък до 
ход от 2 148 170 динара. 
Средният личен доход на

на настоящата 
година по отношение на 
същия период на минала
та година -отчитат у вели 
че ни е в пътническия т-ра 
нопорт с 99,7 па- сто, а в 
товарния дори със 130 на 
сто. И другите разходи 
отчитат

-шщн зает през -отчетния 
-пер-йод възлиза на 73 532 
динара-, срещу 43 855дин. 
в края на ланското девет
месечм-е.

ктивните -причини са -по- 
силни от обективните, 
особено когато значително уве

личение. $.1втога,рните ус 
луги са
138 на сто-, а пътният да
нък е 92 на сто. Това са 
са-мо няк-ои данни,
ИНО ясно личи, че 
мчеването не само 
сивото, тук трябва 
издигне на по-гол,я-мо 
н-ище.

става ду 
ма, за. -провеждането ва 
мерките за
ка" стабилизация.. Така 
пример през деветте ме
сеца на настоящата го
лина-, в. орав-нение 
щия -период, през изтек
лата година, са' изразход 
в-ан-и 36 124 лидра 
че гориво (19 474 
пътническия и 16 650. 
товарния транспорт). Въ
просът е о-ще -по-загрижа

Директорът на „Автотр 
анспорт" в Босилеград, 
-Йордан Велинов, казва-, 
че финансовите рюзулта 
ти не дават гаранция за 
-самодоволство. Изх-одът 
е, казва той, в решителна 
разплата- срещу всички 
нюРители на субективни
те слабости и цялостно 
използуване на всички 
вътрешни възможности.

П-огановски манастир, „Га 
циното" и „Ресторация- 
та" на гарата и всички 
останали обекти с изклю
чение на хотела, имат за 
губа, а обектите н-а -гра-. 
яйцата инат цоложмтел 
ни резултати

Очевидно е, че услови 
ята, на стопанисване не 
са еднакви. Същото под
крепи и Й-ОРДАН ДИ
МИТРОВ, който изтъкн-а.

кът не може -да -се прила 
га, не са приемливи, за- 
щото и -плановете са раз
лични. Във всяка трудо 
ва единица има шефове 
и началници, които тряб 
ва да в-оДят евидевция 
кой -колко работи. -Но ка 

,тс- чели надделяват мн-ени 
ята личните доходи да 
ое получават независимо 
от резултатите ог тр-уд-а.

А. Т.

увеличени съсиданомичес-
н-а

от ко 
иконо 
на по
да се 

ра®

-със съ

рове - 
литра в

Инак. през първите де- 
в-ет меоеца на настояща
та делова

в

шдина в ,,Ав- М. Я.
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БОРИС МУЖЕВИЧ

г— НА .ЖИ!П,А ПРЕШНА ДД И ПИШЕ ВТ СЪДБАТА
пише до членовете На ЦК-' Дт>У- г р, Б?рбата 

ни тези -редове на 24 " РУ С ®01рбата
тропи© ца-ризма се преплитала 

против- растящия капитализъм, 
с преодоляване иа лоебтобуржоазната иде
ология ,на народнячествюФО', с противопоста
вянето- срещу либералната буржоазия,
2Х> искала за своите цели, да използува 
ботиичеокагга ислаоа.

сия не е възможна борба за социализъм. 
А демократическото преобразование не тря
бва да бъде 
ята на буржоазията. То може и трябва да 
бъде дело на пролетариата, като. хегемон 
на бу ржоазно-демократичеоката 
За осъществяването 
Ленин била необходима

гари! Пиша 
обстанюшасата вечергга;
=.<• Л«. че оега^Г^ГеГ“- Я“° ” 
е равно на см-ьй-г.

. Аз, другари.

нсумиву ем-о дело на хегемони -
с въстанието коя-

ра-с вса сила- ви уверявам, 
на конец, че на дне- 

комто не рашават кон- 
кснгреси (макар това били

революция, 
на тази задача опоред 

оюша, организира- 
на .и дисциплинирана- партия на работниче
ската класа и ширск съюз със селяните, 
дребната буржоазия и интелигенцията.

че сега всичко виси с легалния марксизъм...
Ог/орауа (на тази борба бе Ленин, кой- 

тб неуморно, търпеливо, в постоянна иде
йна борба, крачка п-о- крачка, разрушаваше 
блокадите м предразсъдъците в редовете 
на работническата партия. На всяко пора
жение в собствените ои редове и в борбата 
против царизма и буржо-азиятл той 
варяше с нов революционен ход.

вен ред са въпроси, 
ференцтги или
и конгреси на съветите). но изключително 
тези въпроси решаза народът, масите бор
бата на- въоръжените 
чай да не

В условията на нелегална работа 
работич-е оките па цтии в Русия ролята на 
една така замислена партия на- пролетари
ата ое пада на „Иокр-а". Тя става- опора 
за борбата- против с евизионизма и догма- 
тизма и п ерсснификация на единството на 
р-ев-олюционната мисъл и акция. С прибли
жаването на Февруарската революция 1905 
г-сдина станал разцеп в „Цскра". В центъра 
на спора -бил организационният въпрос, 
при което и революционери от такъв фор
мат, каишите- били Т.рс-цки и Роза Люксем
бург не разбрали залагането на Ленин за 
фор-миране «а здрава, централизирана и 
дисциплинирана партия на , пролетариата, 
която единствено могла да одиграе исто
рическата роля в борбата пропи» царизма 
и буржоазията.

Поражението въз февруарската рево
люция раз-сткрило- слабостите яа меншеви- 
ките и на идеята им за водещата роля на 
буржоазнията в буржоазната революция и 
п-одчертало необходимостта от идеята иа 
Ленин за хегемонията на пролетариата-. Във 
Февруарската революция става формираше 
на съветите, като органи на народната 
власт. Те били продукт на самодейността 
и самооргатизирането на народните маоц. 
Но® проблем" и Д01ВО качество търсятщаз- 
работка «а отношенията между съветите 
и работническата партия. Ленин го разре
шава с псоеанео си за ширск фронт на па- 
ботаниците, селяните и демократическата 
интелигенция, а пратаеЧ-с-зктантсжоФо отно
шение на партията към съветите.

сили ... в никой слу- 
се оставя властта в ръцете 

Керенски и компанията до 25, в никой слу~ 
чай; нещата трябва да

на
па 'СУГРО- 

€ НОВИсе решават неминуе
мо ьечерта или нощес . .

Октомври, 25. От рано утро болшеви- 
-ките заемат, учрежденията на буржоазна
та демократическа република. Този ден по
чва но® период на руската история. Пред
ходният е завършен с падението на цариз
ма -във Февруарската революция.

Октомври, 26. На заседанието на Цен
тралния комиует на Всеруския конгрес на 
съветите е избрано работническо-селско пра 
вителство — Съвет на народните комисари.

Ноември, 2.. Съветското правителство 
обявява Декларация за правата на народи
те в Русия. Провъзгласено е правото на 
всички народи, да се развиват свободно и
в пълно равноправие.

Могли бихме да редуваме дати и фа.к- 
събитията преди Октомврийската ре- 

В Русия, в Европа и 
октомври

ти за
волюция и след «ея. 
в целия свят. Защсго. след 25 
1917 година в св-ета нищо не било, нито 
могло у^ бъде като преди. Книгата на жш-

новитесъдбата, 
пишат поробените и

вота престава да пише 
страници почнали да
подчинените.

Октомврийската социалистическа ре.во-
огговаряшелюция по много особености не 

на предвижщенията и надежтщгте в раоот- 
на Европа на прехода 

икономически,ническото движение 
на столетията. Известните 
социалда и политически:
Русия в най-добър случай проДвсстаявали 

— от засилване на
за сстнсш- 

То-ч-но та-

Но Ленин не опмра върху споменатите 
кюмегатации и определения. Оценил, че ка
питализмът в Русия изпълнил своята прог- 
'реюиякп. роля и ч-е ое създават условия за 
преход на бущкопзно-дсмокрлти11ескатл. ре 
волюцмя -в социалистическа. Било необхо
димо борбата против ца-ризма и помешчици 
те -да се свърже с борбата против буржо
азията. В демократическата рев-олюция, вп
рочем, с-коло пдолета.оиата ое събрали -вси
чки обществени слоеве, които били готови 
и жизнено заинтересовани иа извоюват и 

революция. Отпорите' на 
Ленин продължили до самото 
Октомврийската революция.

обстоятелства »

възможността и нужността 
капитализма като иредуслошме 
ната ооциалмстиче-ока революция- 
ка и става, пда жотлш одавя^а жттчес. 
нения и „ла=я Г4л-

човекът със своята- съзнателки проц-еси.
и направлява
па ннтерв-оьщия. ллг„__

Съзнанието за ообешанат:а
п-ревръща©ето ла

светлина

си роля в 
идеите в 

показа 
н войчии соп-и-

Уз-ряванегго на
ността и нужността «а ^“Хтроворзи, 

бе дълготрайно, пьлм 0 ,е яа раж- 
. лутания и кщгфлдо^и ® 'движение. Спа

дащото се ■ революниои ' в русия тряб- 
работничеокю движег нала-

реши задачФГ^ ^му, обм 
гали, по ида» начин и ][.(урагяяШШОТО

бивало в д Я|0)№ите
„^агалоос^бялаг

борбата.

сюглссотии за ефикасни начини 
застоите в револющ-юи- 

стомгтом з-а и-спашитс 
•пеорети-

.оощиал и етическа 
тази.идея на

лоанапия и 
по преоиодя.ван-е ;па
пою развитие- Да ои 
г-ъчимсимя, за неговото- опроми-о 
ч-еоко дело, -» които разработил оаиовиитс 

ре1в-оа1,1оци-ята, раоплащал се с 
и колебаещите се в оо-бстве-

—■ 1ВОИЧ11СО ПОСОЧИШ

историята и зд 
материална сила в пълна 
Октомвр-ийската революкй . 
алистически революции’ с/

1 сатечорме яа
Ленин .съзнавал необходимостта

борбагга против царизма и за 
революцията иа- ооциалн- 

,На -иокаието за ед-шюг.во и

от
единство в 
преминаване на 
-стичеоки кУ1зс. 
ма гамите идеи останал последователен и в 
пораженията. След конгресите па „обединя 
намета»" с мен-шевимтее, на които по всички 

кър роси маншевиките отне 
болшевиките

в-ъпг-оси яа 
опортаоии1ст1итс

1ГИГипоци'фи'Ч1 щетите ».развитието на 1РУ<жа- 
затитайиси дотогавашните ио-

оия — И|рС'Д1И
:иа

йЯГЯяЬ» ям»»
1 г без п/р|е1макв1а111е и

(1зсудал1ИОМ-а, п> Ру

наЖ/го 
важ> да

шй-зшчитешш
сли по15еда, той заявил, че 
щ-е се -борят п-ротив чопришштс ^закишс

тичеоко прсобразав-Р1П1И-с, 
последния о-сггать-к на.

(улколжюто това 
развитие в Европа, 
схащания и задачи пя ос 
метогаите, средствата и

1Н!Н
ляцелите
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КНИГАТА НА ЖИВОТА ПРЕСТАНА ДА СЕ ПИШЕ ОТ СЪДБАТА
,„<ХУбст.аеТши акт с десетилетия подготвяли 

митс пробокопачи" — царизмът и кагштали- 
съзнателните лишения и жхжер- 

рвволкжионните маси и на

бодшешки-вм даюциплиишршна Дъртия 
те'и на хиляди професионални революции- 
нери. Увеячлчаюал ое натискът да 
и опитате му да '.намери изхЪд чрез пакту- 
ваие с части от буржоазията. Анемията во
ди към 'неминуем крах ма Втория интерна
ционал. Това с врем? на капиталистическо' 
деление на света и на стълкновения на 
интересите, време на подготовка за овето- 

моифликт, който потвърдил безсилието 
на международното работническо движе
ние да. ое отърве от челюстите на нациоиад 
н-итс тесногръдия и осуети клането ва ра
ботниците -в света » интерес на собствените 
им буржоазии.

Първата световна война до крайни оре

(От 1-ва стр.)

ния. но аце ш осъществяват. ,,В една об
ща партия не е потребно идейната борба 
да разедини организацията, не е потребно 
да разруши акщюното единство на работ
ническите маси... Трябва да постигнем сво
бода на дебатата и единство на акцията!"

Тези Ленинова думи потвърждават убе 
ждението му, че не е важна само цеяза, но 
и средствата за постигането й. Идейната 
борба не е разплата с хората не е създава 
не на фракции, но условие за постигане на 
съдържателно и делово единство. От този 
принцип изхождаше Ленин по последните

змът, но и 
тлования на 
партията на пролетариата.

Всички автентични социалистически ре 
истината, че радикал 

скъаванс с калиталистичес- 
п роиз вод ството и живо- 
болезнен процес. Социа- 

най-. съществени

полюции потвърдиха 
иого начало на 
китс отношения в

вся та е дълготраен и 
лизмът в един от своите

—® н а гр а2Кдаването според 
— нееобщес- 

Всяко „насилие"

компоненти
труда и резултатите на труда 
тво на. правда и равенство.

истина водсше до отклонения и 
които не са кумували ос-

иад тааиси дни. Изкривявания, на 
татъците и,а пободените в революцията си
ли, но хулигани в нашите редове . Изглеж 

сметката па този революционен енту 
— повече или по-ма

Секването на революцонното настрое 
ние след революцията от 1905 година влияе 
ше върху това да ое обновят силите и по- 
нататък разработят теоретическите, страте
гическите и тактическите въпроси на класо
вите конфликти, които предстояли. В този 
период Ленин се наел с изучаването на 
всички ония въпроси, чисто правилно съглс 
даване било условие за мобилизиране на 
прогресивните сили в обществото около 
пролетарския авангард.

Това' бито време на укрепване на ка
питализма, но и на силите на пролетариа
та. Това било време на лутане на либерал
ната буржоазия, но и на- опортюнизъм и 
компромиси (в една част на работническия 
авангард. В този период се Формира здра-

дели изострила въпроса за революцията. 
Революцията избухнала там, «ъдсто малци
на очаквали. Но, упоритата дългогодишна 
Iработа върху формирането «а съзнанието да, чс 

оиазтум и упростяваше.за възможността и нужността па револю
цията, калено и съществуването на партията 
па пролетариата дали резултат.

Октомврийската революция не била 
дело на група занесени хора или заговории- 
ц'и. Актът на 'превземането нц .властта, с 
цялата драматичност на Лениновите думи 
на 24 октомври, е. само дата, един обикно
вен д&н, който разтърсил света. Превзема
нето на властта било дело на преценката 
на момента и то било изведено бързо, без 
колебание и чакане. Този акт це бил възел 
на обективни и щастливи обстоятелства.

всички. Отрезняването еплатихмеЛ1СО
болезнено и ще го преодолеем с готовност
та да се разплатим с воички ония икономи 
чески, идеологически и културни оектанст- 
ва, за които знаем чс бавят и блокират твор 
чееката енергия на най-широките народни 
маси. За това в Югославия бяхме съзналел
ни от самото начало на изграждането на 
социалистическото самоуправление. Това 
става лозунг на деня и в други държави, 

които изграждат социалистически общес
тва-.

НА ПЪРВАТА КОЛОНКА състава на СР Сърбия като ней
ни неделими части. 1

Затаза се очаква сериозно и 
отговорно разискване, което ще 
даде възможност да се стигне до 
Конституция, с която всички да 
бъдат доволни; разискване без

Приемането на новата Кон
ституция на СР Сърбия е не само 
удобен момент, но и задължение 
правото на сръбскид народ на 
държава „докрай да се осъщест
ви". И това по начин; който щеСърбия в Конституцията
запази воички революционни и 

06 други придобивки на автономни-През късо време — от деое- 
тина дни, се проведоха повечето 
значителни заседания (покрай 
останалите на Председателството 
на ЦК на СК на Сърбия, Пред
седателството на РК на ССТН в 
Сърбия, конституционните коми
сии на ску.пнишпе на САП Вой- 
иодина и КосОво и на други фо
руми), на които бяха обсъдени 
инициативата и предложенията 
на Председателството яа СР Сър
бия за конституционните ироме-

догматична категоричност, но и 
без «смрпомиел, които сетне да 
бъдат източници на нови недо- 
волстаия и несъгласия.

новите на .историята, която
протяга — няколко столетия на
зад. Това право се изтъква и 
Становищата на Председателство Н1И и демократически общесгве- 
то на ЦК на СЮК (юли 1985), в ночполитичеоки общности, но 
които ясно се казва: „Учредява
нето и функционирането на СР 
Сърбия като държава и самоупра 
вителна общност ое повдига като

в те покрайнини, като самостоятзл-

Саво Кържавацв

В КРЪГОЗОРАважен въпрос за правото на сръ
бския народ да формира овоя 
държава като и останалите наро
ди в СФРЮ, което не е докрай 
осъществено', защого на практи
ка не е последователно реализи
ран конституционния принцип, 
че покрайнините са в рамките на 
СР Сърбия".

СЕМЕТОни.

Разискването което отдавна 
започна (може да се каже ведна
га след приемането на Консти
туцията през 1974 година) влиза 
в приключителен етап, който оче
видно няма да бъде ни къс, ви 
лек.

, Случи се лошо от по-лошо, тогава се касае за семето на фа- 
онова от което всички с основа- шизма, засеяно в този, какго ое-

„ ние се страхувахме и пр'отив ко- га казваме хулиганЗначи, едно основно право на ето иина,то жемчжо ^ борехме. хулиган.
един народ „не е докрай осъще- в .Нови сад, център на миолона- 
ствено — казва наинвисшият па
ртиен орган в страната.

Малолетните хулигани са не
чии деца- ученици и студенти, 

циопална и по много неща обра- Те тук с нас са живеели (и жи- 
зцоша ВойвйЩина, група наоилни-С право се подчертава, че ав

тономиите покрайнини в СР Сър
бия и в СФРЮ са придобивки на 
югославската социалистическа ре 
волюция, с история и традиция, 
с национални и всички друш ха
рактеристики поради които и 
имат статус на опецифични об
ществено-политически общности 
с всички белези и съдържания на 
политическата система на социа- 
листичечското самоуправление.

веят) отивали са (и отиват) в на- 
Затова и величината и харак- ци и хулигани, окриенм зад не- ши училища, учили са (и учат)

в|ръстн0сгга си, явно манифести-тера на разликите не мотат да
ое измерват според броя си, а раха национализъм и шавини- връстници, гледали са (и гледат) 
«поред същината си. Защого, ако зъм' 1 ,рупицата на маиопетиици, програми на нашата телевизия, 
една република няма право да оч'еииИН° закърмени със семето имали ,са (и имат) възможност да 
■осигурява ицтегритег на цялата на злото ‘из лж«»и стари време- ое развиват в млади хора какго 
ри своя територия; ако всичките на- «пЗДиа, направи побой, тор- то®а ръошетствува на .общество- 
нейни граждани нямат право ни м'оаи и на кРая оплячкоса ня- то. . Някъде обаче нешо е пук- 
възможност да търсят защита от колто ученици от Осиек. нало' Де °°аче нещо е пуК

‘Случката е известна 
- по някой си случай би могла да 
се характеризира, като обикно-

.ношения, а това да не знаят не- I уличвн П<>« ~ сио1и може ш ще бъде и нечия-
ините наи-отговорни органи; акю читемна. Обаче г~
1комп'етенц1иите яа нейното Пред- йе опака проява, 
седателство, нейната Скупщина и трябва възможно 
на Изпълнителния съвет

от книги както и останалите техни

нейните най-висши органи; ако 
някои нейни субекти могат да

и когато
Момчета!, които се събират по 

кьошетата, наслаждавайки ое с 
„мръсни" пубертетни шеги, оти
ват в кино или на мачове, зака
чат момичета и с това ое хвалят 

чиито 'корени помежду си, в училище подуча- 
по-р,ано да се

'Но, и воички републики — па 
всред тях и 'Ооциалистичечока Ре- 
публи'ка Сърбия в чиито състав 
са социалистическите автономни 
покрайнини Войводина и Косово

развиват (външно-политически от-

(касае се за твър-

— са също така придобивки на 
югославската '

(ват петици и .единици, имат об
щи детски неволи и радости — 
отведиаж станаха готови да вър-

подоичат за да не се разширява.
Защото, «юдата мадодетник

е йотата нац,и°нал- Щат терор върху безсилни, наци-
отрича от собств.ания>ши^1тМ!1Се °на,Л!ИСТт!е,оки 06 наслаждават, 

я народ е, плячкосват и ограбват и може бн

са опр а-
вичепи само на нейната ио-тяс-

ооциалиотическа 
революция, Сърбският народ има 
право на своя държава — и въз 
основните на АВНОЮ, а въз ос-

изте-
на част — тогава това и не 
държава. А трябва да бъде.



Ш.&же.н.ию.ри
конституционни

Комунист 3
зедадат условия за равноправен м. 
оитеаен живот, за труд и възна- 
праждав-ан-е 
Или;

ПРОМЕНИ самоуправлението. Защогго 
ституцйонните промени се пред
лагат по .искане и в полза 
интереса на работшгчеоката кла
са и трудещите} ое. Затова в бор- 
батд за тези промени 
може да има компромиси. За да 
се постигнат тези цели, .конститу- -

кон-

БЕЗ ЛЮЛКИ според труда и пр. 
|както .каза-Драган Костач, 

делегат на Конференцията на 
панчевашка „Утва" (колектив с 
над ю хиляди работещи): „Ис- 
к&м да мога да ое

на

няма .и неВ лолитичеоки.я 
Сърбия п.рез миналата

живот в е.Р

бесп^ ^длГ^г1гг гг:- ма *
доедателстаото на СР Сърбия да НЯ,М0И мадачия съо^зд^ МГ На ТаМИШ и Дунав”'
бъдат извършени конституцион-' рамки на

изключително шногм 1 <л®е|Н|0чп01Дит1ич|еок1и 
■ -жна и отговорна задача е ед- барщ.^ ИТО ч*“»» 

на от наи-важните работи, които Р Р 
трябва да бъдат завършени 
жд-уконнресиия период. Затова бе 
очаква максимално 
яа членовете на СК за

лкувам всякъ-
ци-онните пс-омен-и трябва да бъ
дат приетие да ми се отне ло демократически 
начин. В обратен |(шучай същест
вува реална опасност някои лун-к-. 
тогае на несъгласието да станат 
люлки. А за люлки, нямаме 
нито време, нито-условия.

Без съобразяване 
об- добий искания не 

стават
всички аргументи. То-

н.отоНмв^~ с 'Рвводюци,он- асра,4,ка напреа 
ното мнение и акция. .От 
изказвани я ое г 
ние, че такива 

изнамира- дък започват 
на конституционни решения, 

които ще бъдат 'съществена

с това ,и по 
може да бъде 

очаквана 
в развитието на

ни поомени. Тази

направена нужната и
ВЦ .0

М. Бъркичв ме-
някои ....................................

получава впечатле-
мнения аалОсл-е- ПРОГРАМА ЗА КОСОВО 

ла отстъпват. В ня- 
прел Шловкени-я ое забелязват про 

поставка за преодоляване на кри- Предстоят^ ин™нащията 
зата. В тази работа най-голямае квания публдани
отговорността на Централния ко- е това Щ аЖ1ат йр-авмлно 
митет на СК в Сърбия

ангажиране

яе

Очаквани
разлики

им.
разис-

ли
впечатление или 

риториалните импулси 
ли временно.

лък те
са стихна-и на по- 

крайниноките комитети на СК в 
Кооскво и . Войводина, понеже
„единството във връзка с тази и 
други задачи осуетява делбите, 
които изострят кризата”. Консти-

Както и да е, ще трябва мно
го търпение, смелост и упоритост 
да ое защитават и защитят пред- 

туционните прачени следовател- лоисените промени. Няма огстт- 
но -са още една изключително го- ления Промените в Коястигуци- 
ляма възможност за

Идеята да бъде осуетено из- пратена милиционерска единица 
ое-яв-ан-ето на.сърби и Черногор- от състава на съюзния ОВР. 
ци от Косово с общ-оюгославска При инсистирането за слаява- 
акция бе приета единодушно във не на съществуващите конститу- - 
всички -крамн» на страната. Но ци-онни и законни рамки в САП 
косато работната група на- Окуп- Войводина и в СР Словения като 
щииа-та на Югославия предложи че ли се забравя, че и конгра- 
кюн-юр-етни акоии, първоначално- революцията през 1981 година »

Косово не бе извършена в рам-

укрепване ята са. нужни, понеже ги налага 
на идейното и акционно * единст- животът. Докош-кото и след тол- 
во ня- Съюза на комунистите. По кова разговори и убеждаване н-я- 
този начин ше ое сбъднат иока- кому не е ясно какво трябва да
нията на трудещите се и гражда- прашим, нека внимателно ослуш-

не гласа -на онези, които са го 
Инициативите и разговорите делегирали. А делегатската база

то единодушие като че ли заиз- 
чезва. Разликите в досегашните ките на Конституцията и закана, 
разисквания по проектопрограма- а в тези, рамки не ,са-. паейдгва- 

изоелването на нията, убийствата, пожарите, ава-

ните.

за конституционните промени съществено не се п-азличава в 
още отначало се стълкновяват с това отношение. Вероятно затр
ие дор аз умения, противоположни ва ,че интересите на базата (че- 
стансшица, пък и с отпори. Чуват ти: на непосредствените лроизво

за дители и ражданите) общо взе- 
конституционните то са еднакви. Затова почти иден 

тични са предложенията да ое съ-

та за осуетяване 
.сърби и черногорци от Косово рийте, лозунгите, конщунствата с 

които паметници, рт НОБ . . . нито пък 
останалите средства на албаноки- 

в борбата за

и за завъртащо на ония, 
го напуснаха през изтеклите го-

нямаше да. бъдат .необи:К!Н'0 те цаци-оналисти
повтори -старата мрачните им цели .каквато е на

пример „етнически чисто Косо
во”.

се и омаловажаващи думи дини,
вени, ако не ое 
„болест”; п.гуто-чж) — отново- ое 
я-в-яват старите разлики.

значението -на 
промени Различието на мнен-ия-

Стсахът от югославската на- 
Рдзлики имаше и на заседани- мг;оа в -компетенциите -на покрай- 

Комиоията на ЦК на СК НИНОК!Ите органи налодобава на
И-смаилсто та

« Сърбия за политическа оистема оцетните на сменения 
(и а 2 .ноември). Например п-ред- Байра, че югославските работни 
стави телите на САП Войводина групи. които -минал-ата -и по-ми- 
-критикуваха документа, мзхомс- Налата година проверяваха фак-

жалбите на сърбите и 
Косово в Скуп-НА ЗЛОТО -дайки от становището, че всички тате от 

-мерки срещу изселването на сър- черн-о-гс-риит-е от 
би и черногорци ох Косово нс щината на СФРЮ, оа дезавуира- 
тря-бва да- „излизат” -от рамките ли покрипгшгаките органи, 
ма ца-шата конституционна и пра- в косозо предложението по- 

с-иртема. Само на пръв по-. лучи в,ербална подкрепа с изклю- 
глед ща тава стан-оюиш-е нс може ЧИ1И8 на . алинеите”, в които ое 
да се изправи забележка, Н-о ко Г0501Ш ^ свръзвще на -стапанст-. 
га/го се знае, че зад оюгжвешя- |ВОК> яа СА-П Кооово със -соопан- 

„'Сгаи" нанъл110 излишен-страх, ствагга на останалите части на 
чс някой иди нещо „отвън" ще Югославия чрез сдружаване на 
застраши автономията на тази 1,руД и 
покрайнина, за забележки има опомдаатот> завещание на

Затова е пракягаевю поля- си,я(Га и,а цк ца СКС за полити- 
аютри-о-мията иа чеока СИСтема се чуха мнеии-я, че 

сега, мотано -стапза тсзи иао011да трябва да ое уточ- 
,, югославска програма нят 10фИ,010но -кон-кретно да се на- 
изоел1ван-ето иа сърби от тиШЕ, иой и колко средства тряб-

за ускореното -раз- 
стопанство,

когато е ознаменувал г-ощи- 
ЛЯт Убодяха си. П-резпър- 

след сяучмло-
мал-ошетмит с

поне

не им по- 
не-шо по- шнина -на

вите десетина дни 
се родителите 

такава

никойвече утре, ако 
пречи, да направих и лова

налошо. желае да се 110
случи това по-лошо. но «й кулигакии
разумен не може да ^ мяс!ю) се -кал<е 
оправдание сигурно няшг служил.
това което ое «У™. И^'о^ 
че семето на злото е и^н т<> м да

!когато за нсго д 
води сметка.

.нещо,
не са направили. Трябва да 

-че градът тота яе е за 
А знаел е - примерите

са по-силни <уг 1Ш<Ш'
,с урок 'и првподаваие.

Никой умен не
та

-средства. Преди, но м на 
Ком-и-

М1Я-СТО. 
ма грижата за 
Кос-ово дори м

точно тогава за-за- учудване
с никакво 

обади шито
, „ „е Също така е

ЯОН'И 'И н'’

пуб"Гда ^°"щЕНСв оа У™ли
обте ^яо У^яти тИЯЛМ», Свос- 
да от- .или учат тез ' гМ№пт1е яяю 
Разби- то «^^^ГГитГса пря-

образование ® л®1Р"^тните

.....- -истина —
в училище”! 
има предвид,

статъчно не се
Нашите закони оа- 

-допускат -имената на 
те създатели на зло 
се изнасят. Предписали ята 

такива прояви 
техните родители..родителите Д<^и_

след триа дума за 
-срещу 
Косово. в-д да отели

По-добг-ж забележки пристиг- 1ВИцИ1С на к-0-совюкого 
„зх-а и -от ОР -Сл-01ВС1Ния. Критику- ,1011-сжс сродствата, които ое ов
ца ое прилагането на съюзни за- №№Ят сега не са достатщ . __
кони » и«о«®аките съдове. Тези че т,ава ирканс не фново. 
критики и-Ь са н-соча-квани, поне- щ искания се явявами Р да 

„‘л,о1б|ас ■известно' тративопюс- .юо.итраревоопоц^я^ в с1ка-
та,вяното ;ча прадлождаията,. ко- кто » «,,жода на Мах^у ^
м-т макар- и мамк-о „мязат на ЛИ( така и -в пора^кхд ,,4,.
силна*държава, на силна и опло- предишни лхяш

Югославия 13 унисон с това ли. Искането.да ос (>ч0,пааУ ” 
" « -»«» -» ЯЖ*» » * ”

щ словенския печат по пдаод рс (На 4-та стр.)
Косово ла бъде из-

налагат за
говарят
раем-о е когато 
»якат шсж когато узнаят 
чилето ос. Не е в род

>к»о
обанс ко-

гато хора и траждаии '][с ™ ну_ 
мериши сили и п,<>чу,В1СГ^м 
жда явно, поне ,|а ,изви- „това не

ка родителите на иа0К'. т Се т^^гОсиек. 0,де повече ако^

има предвид, чс гек всГги
и дъщери са опетнили <ссг

па всички 
се учи 

ако се 
хубави примери.

ини- пата ни

че има и
дюп-и-с-то вд, Павлович

иа



4 Комунист
няма кой да

.Борислав да I. « с(< в Г1остоя(1ното троене на средства
‘ц„ да с характерно за жички среди, но

пред така важни зада- Съюзът на комунистите трябва 
пред така мотопмгоа усилията за разви-

Ч1И. Стаигориш ата са конкретни, а .тйгтвмш средства.
Всички проблеми в общество- та на стопанството. 1<ж нодчер ли> мс ,б1И трябвало да бъдат при •|,ии__ нямаме обичай — казва

мор икономическото развитие па та, че иивостоциониата актив- С1,и бсЗ разисквания. още паве ,•* __ сравняваме себе си
СР Сърбия в Южномодавоки ре- ност не бяха достатъчно ръглаоу- за1[ц|(ую задачите са твърде труур 1 успешни част на
пЮн са още по-ярки: произведи- вани с оценките в Републиката ш съюзът на комунистите все с «1 У ' - анализирали
телнпте сили на ниско развойно за необходимостта от много но- н.ак с цай-отговорон за същесщу- Р ра а ■ по-иобгж пои
шюо. националният доход по гла.- ускорено, развитие на най-иераа- ддщото положение. Би трябвало защото други бихме ла
ва от населението достига едва витите, особено граничните об- |Да см задал ом въпрос, каза той, същите условия, го Р 
61,7 на сто от републиканското щшщ. .Подобрението на структу- ДШ11И по-нататъшните цроцеои в мерили ■"г"гипокитс V - 
средно равнище, миграцията от- рата на стопанството в региона обществото ще зависят от стая- бихме ги приписвали вещ 3 
давяа е надминала затрижватца е невъзможно без по-гоиямо уча- ]ситс, социалните вълнения — но системата. Във всяка трудова. Р 
граница. Работа търсят над свие да‘стопанството от шнииро- (,пх> с неминуемо ако нищо нс ганизация, която -работи иедохо- 
32 000 млади хора. Стопанството ката общност Коетич ос застъпи „,р01М|СИ|И,м _ шш, ц0щО ще тряб- дно трябва да од постави въпрос 
на Леоковац и Враня, което из- м за по-укжорено разрешаване на пада. меним. за 'Доверието ди. ръководството,
неое голямо бреме в досегашно- положението на банките, залцото йотич каза че са илюзорни дашюто трябва да «намаляваме

за допълнителни броя. на предприятията', стопани
сващи със загуби. При това по-

ДЕСКОВАЦ та.
«гадател стволо
Сърбия изтъкна, 
се мълчиПоемстване на неуспешните

то развитие, вече е изтощено, и съществува опасност да спре но- тикжваиията
вече не е в състояние да Финал- нататъшното развитие на регао- сродства,. Л|со нс поправим със-
сира по-динамични програми, но на. Именно, Рсрубликаишшят -ц^.я, цИ1Ст>с> в производството й раз- ложе ние не можем повече да ре- 
е въпрос дали ще успее да з4- фонд нс е » състояние да обез- 1|1п,сиелс:и,исто. ще сс стигне до- шаваме проблемите със средст-

:п-желани неща. Разбираемо с ва, но с кадри, 
желанието за развитие на ообст-

пази и досегашния темп на раз- печи част ог средствата, конто 
витие. Такива нежелателни про- би трябвало да обезпечават бап- 
цеси в южната част на Сърбия са кнте. 
цена на закъснелите съзнания за , 
необходимостта от по-динамично «а Скупщината на южнюморавюка 
развитие в тази част на ренубли- регионална общност «аза. че ра- 
ката. В последните годили ое звойяата политика не се реализи- 
тръпна към преодоляване на то- ра, а причината за това нещо ъи-

М. Момчилович

Душан Янич, подпредседател

Кой е облагоденствувоният?
зи пропуск, но за това нещо ще жда- в недостига на допълнителна 
бъде необходимо по-дълго време, акумулация. По негово мнение, 
знание, истински програми и по- в трудовите организации са необ

ходими две насоки на действу- 
Такива условия не можеха да ване: изнамиоане на програми, 

пренебрегнат ни членовете на от една и на извори на финанои-
Предоедателстото на МОК на ране, от друга страна. Задълже- и за онова, което е осъществено 
СЖС. утвърждавайки на неотдав- нието на комунистите е региона огг плановете, приети преди две вия да се раооти в здравеопазва-

ГС1ДИНИ.

На предизборните събрания в вт^зстановяването на истинските 
59 първични организации на СК стойности. Сега всички искат вси- 
в Кучсвашка община най-много чко, дори « своето неработене да 
се водиха разговори за икономи- лаплатят чрез цената на продук- 
ческата дейност на стопанството цията.

мощ на по-развитите среди.

— Трудно е ® днешните усло-

нето и просветата споделя
— Развитието на нашата об- Драгутин Благоевич, секретар на

нашното заседание задачите на .е и в нзнамгтамето на допълни- 
Съюза на комунистите в региона- телните извори на финансиране, 
в реализацията на становищата Момчило Стоянович, предсе- 
на ЦК па СК в Сър бия по идей- дател на ОК на СКС в Лесковац Примерно, когато има проо- © Здравния дом. Известно е,

леми в металургическия комби- че съвкупното здравно дело има 
нат Смедеревю и в минно-леяр- загуби. Трябва да пестим, 

ху укрепването на акумулативна- пия комбинат Бор, има проблеми същевременно трябва да държим 
Славко Коетич, изпълнителен та и възпроизводствена опособ- и в нашата вародобивна и камен- сметка, че пациентите не трябва 

секретар в Председателството на ност на стопанството. Неуотеш- на промишленост ..Велко Дуто- да търпят. Как да осъществим 
IМОК на СКС^който изнесе увод- ни екипи и отделни лица каза ш„в»ич заяви Александар Ста- това? Цените на лекарствените 
;но изложение на заседанието, ка- Стоянович, трябв® да бъдат пре- нимирович — секретар на Пред- препарати постоянно растат. За

че оедателството на ОК на СК в Ку- конът. който е в сила, има

щина зависи от големите систе- първичната организация на СК

но-полищгческите въпроси на об- се спря върху мерките, които в 
щественснполитическото норазви- тази община се предприемат вър-
тае.

за че идната година ще бъде още мествани. Практиката показа, 
по-трудна и с множество пробле- са постигнати добри резултати» чев,°'' — Не хапваме, Ч€ нашите цел вътре в нашата организация 
ми в стопанисването. Акумулати- среди, в които неуспешните са коиеигиви нямат слабости, неор- да се ползуват всички резерви, 
вностга не обезпечава възмож- сменени. Има. разбира се от- га1НИЗИ1Рз»ост, безработие. Но За сега струва ни се встгчки са 

техноложки пори на такова определение.

за

ност за по-ускорен 
прогрес в промяна на структура- трябва да издържим

ние таза може сами да преощо- използвани и момент е да тър- 
лем. Он-ова, което е извън наши- сим н-ави решения. А как 
те възможности е пласментът на паясгос-то да ни помогне, когато 
стоките, когато няма потребите- и то няма пари? 

тема, пО'казаха^«гче е необходимо ли, или когато потребителят няма 
носовското стопанство ;не може дълго време, за да се намалят 
да ое критикува само при усло-

но
сто-по този пъх

(От 3-та стр.)
— Организациите на СК в на- 

пари. Трудно ое преодоляват и шата община преди два месеца 
редица икономически инструмен- от евиденцията отчислиха повече 
тарии, особено че нашата ико- от 70 бездейни членове — заяви

Михайло Леповнч, председателят

ра
зликите при избирането на пъти
ща за разрешаване на коооваси- 

на те проблеми, относно да 
предложението, например за мер ме единна юшешавока 
ките срещу нарушаването кон- за - 
ституциощжте.права и свободи би и

вие да се търси съща прециз
ност и за останалите части ое прие- дамика е неразвита.

„ програма — Необходимо е по-рещител- на ОК на СК в Кучево. — Обаче
че,р;ног01рциеЛОбадО На °Ъ13' НО Да се |действува, пенрешително приехме 75 нозе членове, между

на кога®оките граждани от сръб- ва ще стан.- •-галише!^4®™'”0'1'2" Да 06 застъпБ'а1ме З'а осъществява- които .най-много са млади хора.““ гаглгг сДосегашните разисквания въ» 0ТН1ОШ0 албанските ^ациощщиг бИЯ г ИЗТЪ1ша м“ливое Мишич верността за осъществяването на
връзка с проектопрограмата, вк- ти ще постигнат пят ги На съ&Ра™ето на първичната ор- собствените становища. Младите

ничеоки „чисто/' Кооово. " Тр™И'Я “ "Д°Йен Л<РаЙ"'

вим прелом, ще изострим отго-

лючително и дискусията от засе
данието на Комисията на ЦК на 
СК в Сърбия за политическа сис-

съзнават, че сам>о така е възМ'0- 
жно да излезем от кризата.понрешително да се бо

рим за провеждане 
приети мерки

на всички 
и заключения, заР. Йоветич М. Попович
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Есента сеитба
ДИМИТРОВГРАД НАШ РЕПОРТАЖ

ПЛАНЪТ В 1елеш може да 

бъпе и по-хубаво
ЩЕ ЬЪДП ИЗПЪЛНЕНМакар че есенната ое- 

итба става при неблаго
приятни условия (с изве- 
стн-р закъснение

Увеличен е и планът в 
частния_сектор и сега въ- 
,злиза на 900 хектара В 
момента, както изтъкна 
Васова, в обществения се
ктор пшеницата е засята 
на площ от 106 и в част
ния на 600 

Очаква се

..‘Югославия". Обезпече
ни са достатъчни количе
ства и оем-е и изкуствени 
торове.

— Обезпечени са 38 то
на семена и 86 тона изку
ствени

поради 
недостатъчната влажност 
на почвата) ■ ■■— планът ще 
бъде изпълнен. Анасица 
Ваоова. завеждащ Белеш е най-младата местна -общност в -Дими- 

тровгращака община. Създадена е преди деоетина- 
летнащеоет години ,на половин километър от Ди- 
мш1ров1град. Може да се каже, че е една от най- 
дейните » общината. Но това не значи, ч-е в Бе- 

няма проблеми. Напротив, Ето какво за' про
блемите на тази местна общност ли разказа Гой- 
ко Алексов, работник в 'конфекция „Свобода" м 
член на съвета на местната общност, един -от п-о- 
д-е-йните членове

торове. В обще
ствения сектор ое употре
бява

селско
стопа н-ство при Общин
ската скупщина в Дими
тровград ни уведюми:

— Първо се наложи да 
ревидчраме плана. От пре

хектара.
до средата 

по есе изключително атес
тирано семе, дока то мно
зина частни производите
ли, пор а.ди_ лебл а.гопт.ият- 
н-ия размер (1:1,35 -к-гпше 
ннца за семе за меркан- 
Чхлн-а пшеница) — упо
требяват пшеница, соб
ствено производство от 
първа .репродукция. Не е 
добро положението и с

на ноември планът 
нната сеитба да бъде 
пълнен.

из-
леш

Както и по-рано, и та
зи еоен в Димитровград
ска община предимно се 
задяват „крагуевчанка" и

двидените първоначално 
80 — с пшеница ще бъ
дат засети 126 хектара. ю нея.

— Не се знае село ли сме, или град — споделя. 
Ал-екюо®. Имаме всичко-.

БАБУШНИЦА
какв-ото. има и в града. 

Аеф|алтирани улици (не всички, разбира се), мага
зини, ведоировощ . . . Дори и два водопровода снаб
дяват с вода тази ме-стна общност. Ония къщи.

Сеитбата приключи
торовете — казва Басов-а.

ствено да обработят зем- Поради виооките им це
на много от пло- 

Немалък боой са пен- щч.те в .частния -сектор 
сионери, които физичес- ня-.ма да бъдат хвърлени 
ки не са в състояние да достатъчни количества то 
изпълняват тежките 
скостопански работи.

Па все пак, тук се счи
та, че планът за есенната 
сеитба ще бъде изпълнен „ достатъчни

Хубавите есекни дни 
селскостопанските 
изводители от Бабушниш 
ка община рационално 
използуваха и засяха с 
есенници почти всички, 
обработваеми пло-щи. Спо 
мед приетия план на те
риторията на общината 
с пшеница тази еоен е 
трябвало да ое засеят 
21 000 декара и с ечемик 
още 2000 декара. През 
пролетта пък трябва да 
се засади царевица на 
площ от 25 100 дка, с 
пролетен ечемик 3000 дка 
и с овес 14 100 декара.

Следва да се отбележи, 
че 92,4 от площите са

к-с-итс- са приключени към регионалния водопро
вод ое случва да останат м без вода (ако няма 
ток), д-опсатз къщите, приключени към водопрово
да -с-т Луказица, вина.™ си имат н>да.. .

— Имам-е и 140 телефона! На 200 къщи — 
това- не е малко- — казва Алексов.

про- ята. 11-И

сел- ро-в-е . . .
А-к-о по-късно-, когато 

започне подхранването 
на п-ссечзите не се хвърлят 

количества
и преизпълнен, тъй като изкуствени торове, Това 
напоследък се обработват н-ещз може неблагоприят

НЯМА ПОМЕЩЕНИЯ . . .

-Местната- -общност--в Белеш, която съчиняват 
жители от почти всички оеладца на Бу.рела (Дра- 
г-оиита, Бански дош, Погано1В'0, Верзар, Барйе, Скър- 
в-еница; сетне и Дес-екула: Тр. Одор-овци, Куса вра
на, Искр-о-вци . . . мъка мъчи с обществените поме

не- ца с-е отрази върху до
бивите.

и площи, които доскоро 
са били пасища.

М. А.Ст. Н.
щения.

— С години се договаряме с „Нишавска до
лина" от Пирот да ни отстъпи място за изграж
дане на помещения за нуждите на местната об
щност — изтъква Гойко Алексов. Това разтакане

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ЗА ЕСЕННАТА 
СЕИТБА

Торове има — семе няма много скъпо ще ни коства, защото средствата по
ради инфлацията от ’ ден на ден. много губят ... 
Досега сградата е трябвало да бъде готова. В Бе
леш имаме дейна културно-забавна дейност, 
кар че работим в много малки помещения. Досе
гашните успехи на общинско и регионално равни- 

най-добре потвърждават това. Сега вече имаме 
стоонм културен дом на площ

собственост на частни зе
меделци. а само 7,6 про
цента са обществена ооб- 
сшеност. Произвол стве- 

възможности на об-

ма-около 7 ха с пшеница.В низките села на Бо- 
оилеградока община: Млс 
кеминци, Б.уцалево. Брес- 
тница. Реоея, Извор, Лру- 
и-ици. Паралоао и др. от 
преди седмица — две. за 
почна есенната оеитба. 
Частните 
ски производители ползу
ват благоприятните клима 
тичеоки условия да изо- 
иат и засеят запланува
ните 42 хектара. Следва 
веднага да се подчертае, 
че и тази есен, за какв-ато 
и па е организирана оеит 
ба не м-оже да ое гово- 

СслокОотст а и оките 
-сами я

В „Напредък" пък ни 
уведомиха, че за есенна
та сеитба имат обезпече
но известн-о 
минерални торове. В ма- 

понасто-я-щем

ните
работваемите площи на 

на обтцина-
ще

територията 
та не са малки, 
се има предвид огромния 
землищен потенциал,

югаматичре-

отвързани ръце да 
с-т 1800 кв. метра, който да даде възможност за 
творчески размах културно-забавната дейност в Бе
леш. Сумата от 10 000 000 динара (частично събра- 

самооблагане) няма да бъде до- 
настоящата инфлация да завършим

количествокогато

гаечните 
имат -на разположение 

70 тона фосфорен
бла

селокостопа1Н- ни и чрез местно 
статъчна при 
дома, но това не ни плаши. Единни и сплотени 

— споделя Алексов.

гоприятн-ите
условия, бройна меха- 

висок-ородни ое-
окол-о
тор. Казват обаче, че въ
преки срам гителН'0 «низка
та му цена 25 динара за 

изключително

ки
низания, 
меяа, минерални торове, 
средства за защита на ра- 

мощности за 
преработка

про

сме, ще успеем ..
РАБОТА, И САМО РАБОТА!килограм, 

с предназначен за есенна 
ора-н, малко ос купува и

стенията, 
изкупуване и
на селскостопанската

— Бел стави 'и д-о-ое-па нищо не са п-ояучили 
на подарък, а само с работа ; ка^ва- 
паето-яшем освен културния дом ни -предстои да 

- с-емжите гробища. И тази ак- 
- както в всички досега-, да завър

шим с успех. В Белеш ое работеше с ентусиазъм 
и досега, а продължава и занапред талуа. Ето и 
белешани активно ое включват ;в акцията за из-

-ко-ето -да бъде общо

Алексов-. По-ползува. '
Въпросът във връзка 

със. семплата. падчергаха 
а „Напредък" е друг. Се
мена няма. -цаиа-т-а им е 
сравнително голяма,-а и 
трудно могат да ое

дукция.
Основните причини,

- непълно
обрабогвае- 

оелокосто- 
механизация и

уредим и м-я-сто за.рипред из®икагци 
ползуване на 
м-ите плр-щи, 
ланската 
други -б'да гопр иятности -са 
постоянното намаляване 
бро-я-на способната .рабог 
ма сила на село,_удрсоне- 

пар-целите и йе
на Ерените 

на селскостопанската про-
горивого и -въз- 

мате-

цяя, надям-м ое.производители 
кой как умее и -с ка«<во 
има ше засява, 
ват-р и да е

щл< професионална 
от „Напредък".

без как- на-материаяна
мерят.

К-ога-то става дума 
есенната сеитба в общесл 
дония сектор, в „Напре
дък". ши уведомиха, чр и 
тази есен не са заплану- 

сеитба на пшеница

граждаце на нов© учишищ-с. 
за Бел-е-ш -и Жсл-юша .. .

Инак :в Белеш няма л-оша къща, -Всичките са 
във всяка .-има по дваща-

или 
помощ

за

Селскостопанските
- „Напре 

какво и да оча
от твърд материал, почти 
трима заети.производители от 

дък" няма 
кват Вппочем това и са
ми го знаят, тр голяма 
помощ и не търсят. И1гак, 
според преценка на Об
щинския щаб по 
тази есен в 
Восилеградака 
трябва да се изорат и за- 

35 хектара и

НОСТ 
съгласуваност — При нас има много майсто-ри — казва Але- 

кооъ. Имам-е -сервизи за поправка на автомобили, 
сервизи за поправка на електрически уреди и ДР- 

И макар че тази местна общност -е съставена 
о-г жилища от много селища с малки -изключения 
“Г—.и. оплетен?. И успехите не «зо

вали
и ръж. Опр-е|дслеии-е им е 

настоящата есен л-а 
около 23 ха на

шито през

ДУКДИЯ с 
произвол стве е е ите п-р-сз 

разоратсеитбариали.
Една голяма 

населението 
територията на 
(около 4000 данъкоплат
ци). които не могат каче

ни -площи, 
пролетта ше засеят с -из
куствена трева.

част селата на 
общинаживее извън 

общината
-стават.

М. А.м. я.
сеят с ръж
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САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ ОБЩ-
ДИМИТРОВГРАД: ОБЕДИНЯВАНЕ НА 
ПОСТИ ЗА ЗДРАВНА ЗАЩИТА

ИЗ ЗДРАВНИЯ ДОМ В БОСИЛЕГРАД

Подписано споразумение, 

проектостатутът на обсъждане
По-добре е да 

се лекува...
ят и структурата на кан- легати за скупщината на 
дидациомнитс ионферен- бъдещата СОИ. 
ции

Реализацията на стано
вищата за обединяване 
«а самоупфмителните об-

Изхомедайки от народната „по-добре е да 
се осуети, отшлкопо да се лекува", в Здрав
ния дом ® Босилеград отделно внимание по
сещават върху .различните видове превантив
ни мерки. В това отношение от началото на 
този месец месец в Здравния дом в Босиле
град започна ваксинация арещу грипа. — за
разителна болест на гърлото и носната ку
хина, върлуваща особено през есенния и зи
мен период. В хигиевичро-епидемичната слу
жба ни уведомиха, че вакоинирането става 
воеки работен ден в Здравния дом в Босиле
град и че тази превантивна мцрка която не 
рядко има и неблагоприятни последици осо
бено при по-възрастните хора. Става дума 
за боледувщите от различни видове кардио- 
ваокуларни заболявалия.

Ръководителят на тази служба, д-р Васил 
Захариев, казва:

— Ваксината дава сигурен имунитет за 
шест месеца. Лица, които са приели подобна 
ваксина миналата година сега трябва да полу
чат една доза, а онези които сега за пръви 
път приемат тази ваксина след един месец 
трябва да приемат още една доза.

Безспорно е, че става дума за твърде ва
жна превантивна мерка. Трудовите организа
ции трябва да предприемат съответни мерки 
за организирано ваксиииране на работниците. 
Още повече, колкото имат по-малко заболя
валия от тази болест, по-малко ще бъдат и 
отсъогвуванията от работа, едно от условията 
за по-гошяма производителност.

А. Т.за утвърдяванс иа де
щиости за здравна защи
та от Димитровград, Пи
рот и Бабушмица в една 
междуобщииока общност 
в Пирот, [върви по утвър
дения род. След проведе
ното публично обсъжда
не на еамоуп равитслиото 
споразумение за форми
ране иа междуобщинека 
общност, тези

БЕЛЕЖКА

Когато гражданите са 

неосведомени...
•го на тока е запла- 
нувяно поради по
правка, ремонт или 
нещо друго. .

Такива случки в 
Димитровград са че
сти-.

Воски зает едвам 
чака ла дойде събо
та и неделя 
можю да завърши ня 
коя по-важна домаш 
иа работа, която за
планува поне някол
ко дена по-рано. Ни 

необикновено. 
Естествено е и Еле
к-г ро-р изпреде л ител на 
та организация 
правят план но кой
то да работят .И тук 
няма нищо -необик
новено. Дали обаче 
с в ред ако се пред
види ремонт или не
що друго, поради ко 
сто градът или пък 
цялата община оста
нат без електричес
ки ток. а за това да 
не бъдат 'осведомени 
гражданите 
ден-два по-рано? От 
говорът е отрицате
лен. Не е все едно 
ако .3:якой строй къ
ща и, събере десети
на души да му по
магат, а ко.гато сут
рин се съберат, кон
статират 
ток, А бетонобърка
чки на бензин 
пак има 
мадко отколкото те
зи на ток. Започват 
негодувания, 
ни. И тогава се раз
бере че изключван-е-

за да
ДНИ също- 

то с подписано в Дими
тровград от всички мест
ни общности и няколко 
трудови организации, 
п-пок и забележките, кои
то димитровтрадчани
ха. Именно, в бъдещата 
Скупщина Димитровград 
и Бабушмица

Димитровград ня
ма радио станция, 
посредством която 
Еле ктр оразпре де ли- 
тел-ното да осведоми 
гражданите, както 
впрочем се практи
кува в Пирот и в 
други среди. Н-о пи- 
ротската радиостан 
ция може да се из
ползува и за осведо
мяване на граждани 
те в Димитровград 
или емисията за бъл 
галската народност. 
Вее пак струва се ,че 
най-подходящ начин 
за това са радиостан 
циите в. дветте най- 
големи трудови орга 
низации „Димитров
град” ,и „Свобода". 
На електроразпреде 
лителната орган-иза 
ция сигурно не ще 
бъде трудно да до
стави осведомение 
на два-три дена пре
ди изключване на то 
ка. Нецоволствия и 
недоразумения ще 
има по-малко.

въ-
що

има

да
щ-е имат 

. един делегат п-о-маяко от 
Пирот. Понеже другари
те от Пирот твърдо оста
наха при -своите станови
ща-. а към тях се п-рик- 

- л-ючи и Бабушница, то 
стана излишно Димитров
град да инсистира на ово-
ите становища!

М. Я. На заседание 
седателствата на Общин-

понена пред

ения сииндикален съвет и 
Общинската

В РАЙЧИЛОВЦИ, КРАЙ БОСИЛЕГРАД
конферен

ция на ССТН и секциятаИзчезват обработ 

вземете плещи
за здравна защита и со
циална политика в Дими
тровград проведено на 7 
ноември тази година, бе 
обсъден 
на 'бъдещата самоуправи- 
телн-а обищ$>ст и пуснат 
на -цубличпо обсъждане.

че «яма

проектостатута все
много по-

Заедно е индустриали- 
зацията. Босилеград през 
последните няколко годи-

псув-ботници, купуват -площи
и строят. В този случай Ча заседанието е прието 
обектите се строят ншла- 
н-ово.' В комуналното уре
ждане това и сега предиз
вика трудности, а сигурно 
е че те ще. бъдат много 
по-големи занапред. Раз
бира се. ако. нищо не се 
предприеме.

А. Т.решение за състава, брони започна и пространст 
вено да се разширява и 
със село Райчиловци ста
на почти една цялост. То
ва обаче се прави без 
какъвто и -да е план и 
контрол. За сметка 
това в това село изчезват 
качествените и до вчера 
обработваеми 

Тук не 
рушават

ПРЕД НАСТЪПВАЩАТА ЗИМА

Необходими са запаси
Сегашните студове 

то че ли оповестяват дъл 
готрайн-а зима. Това 
чи, че определени райони 

пло- .в Димитровградска общи- 
ши, н-о и разпоредбите иа п-ет-шеет месеца 
за строеве на обекти на- бъдат отсечени 
лагат да се предприемат ра- на общината' Тош,а ооо 
спешни мерки. Логично бено ое отнаоя доТай^ 
е най-напред -да се извър- на Трън ски Одороици 
ши „сан-ащия” иа оегаш- ради факла, че пътят -от 

със^>яние- Необхо- Суково до Трънски Одо- 
димо е обаче да -се изго- роици е .забранен 
таят градоустройствени жение. Наистина 
планове и да се опреде
лят границите

към Общинската окупщи 
на в Димитровград прие 
решение. с което наложи 
да се предприемат някои 
мерки. Тъй като „Търго- 
кооп” е

кана количества веднага да 
складира по домовете си, 
понеже 
„Търгокосп” 
гат с достатъчно 'складови 
помещения.

Не само законоп-редпи 
санията за ползуване 
селакостопанските

зла- магазините нанаплощи, 
само, че се на не разпола-
закоиопредписа 

нията за ползуване наоб 
работваемите

ще изключителен 
град със отока от широко 
потребление, той в райо
ните на Трън,оки -Одоро®- 
шг. Бурел и Висок трябва 
да достави, неолходимице 
количества брашно, за
хар, олио, детергенти и 
други потребности. Тъй 
като вече няколко 
ни тови проблем успешно 
се решава, в „Търгокооп" 
вече знаят за кои вооличе- 
стаа става дума във вся
ка местна общност. Наое 
лението в споменатите ра 
пони трябва

Но имайки 
-предвид, че кризата .неот 
минава и селскостопански 
те производители, на „Кб 
опер-ант" е

от центъ-
площи, но

не съществуват 
гродустройстаени планове
и норми за. строене 
обекти. Тъй като органи
те н-а Общинската окуп- 
щинл не предприемат по- 
значителни мерки за обе
зпечаване . (и Формиране) 
на площи за частно 
лищно строителство в 
доустройствената

никакви
по- -п-редлюжено 

срочно -да изплаща -изку
пените

ка

произведения та 
производителите да мо
гат да се снабдят с необ
ходимите запаси.

Снабдяването 
да стане заедно с мага- 
зинерцте и ръководства
та на местните общности 
в най-скоро време — 
преди да започне лошото 
време.

за дви-
, някак

ви малки поправки севър 
Щат но ако започне да 
валц оняг и с поправките 
Ще прекъснат.

Имайки

ГОДИЛО къде 
могат да се строят обек
та!, по-точно да се 
къде свършва едно 
де започва друго.

трябваЖ1Ц-
знае 

и къ-
гра

част на предвид това, 
и същевремееяо -зачитай
ки миналогодишния опит. 
Изпълнителният

ПГ ада,
по-точно новоприети ра-

мноро хора,

В. Б.. съвет доставените А. Т.СТРАНИЦА 8
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НОВИ-СТАРИ ДИЛЕМИ 
ВЪВ ВРЪЗКА С 
НА МЛАДОСТТА

ДЕНЯ
«™1ГКТИ НА КАДРОВАТА ПОЛИТИКА 
ДИМИТРОВГРАДСКАТА МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗА-

в

Щафетата 

-па ш не?
ЗНАНИЕТО В СЛУЖБА НА АКЦИЯТА

За да може равноправно и отговорно да се 
лючва в разрешаването на обществените проблеми, 
младежката 
база от

вк-

организация трябва да създаде кадрова 
младежи и девойки, завършили полувисши и 

висши училища
Каи<тю' писахме

МИЛАН ЯН И Ч: За съд
бата на щафетната 
ще решава цялата мла
дежка организация

:в м-ииащия- 'брой на вестника те
мата „Как Председателството на ОК на ССМ-в Ди
митровград осъществява политическо-изпълнителната' 
си функция ' е била повод да бъдат обсъдени 
то- други актуални младежки

палка

И МНЮ-
теми.и въпроси. В ре

зултат на широката дебата са- приети „Оценки и ста- 
•новища". в които'едно от централните места прина
длежи на кадровата политика 
младежка организация.

Предлагайки концепт на ознамену
ваме то Деня на младостта-, младежко
то )ръкскводство на Войводина „изпус
на ЩасЬетата! По този начин бе въз
обновена възникналата преди три г - 
ни дилема: Щафетата: — да или не?

За съдбата на щафетната пал
ка ще решагва щялата младежка ор
ганизация — заяви пред ТАНЮГ пре

дседателятГ1пги Конференцията
С ОСМ Милан Янич и добави, 
ко предложение трябва да бъде обсъ
дено трезво, аргументирано и без из
лишна политизация. По 
предложения от

на
че вся-

в димитровградската
годи това и други 

„войводинсжия'’ кон- 
цент наскоро- ще ое изкаже и Секрета
риатът на Съюзния комитет 
сане Деня на младостта.

БЕЗ КРУПНИ НЕСПОЛУКИ

В дебатата е оценено, че кадровата политика в 
Съюзд на оо-циалистическата младеж в Димитровград
ска община през последните няколко години 
дена- без крупни грешки Кадровите решения 
граждани п-о демократически 
документ тези положителни констатации се подкре
пят с оценки за работата на председателя и секрета
ря на Председател огоофо- на ОК >на ССМ, които „из
пълняват уставната си функция с повече успехи". 
Общо взето, и Председателството успешно изпълня
ва .уставната ои функция и коректно и -отговорно -осъ
ществява долепените му задачи." Обаче някои чле
нове на Председателството не дават принос в рабо
тата му, като например представителите на ..Свобо
да" и „Димитровград", които не са присъствували 
ка голям брой заседания.

'За. пълноценно ползуван е на кадровия потенциал 
на младежката организация Общинската конферен
ция на редовното си заседание през февруари т.*г. 
е нам а лил а- броя на комисиите си от 15 на 9. Де

по честву-

е во- 
са из- 

начин. В споменатия
СУРДУЛИШКИ МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ

Предложенията „сменяват" заключенията
В политическата акция на младежката организа

ция в Сурдулишка община се забелязват значителни 
промени, които (опростено) могат да се представят 
като отказване от практиката „думам ти щерко, сети 
се снахо"

по 1990 година. Две мла
дежки инициатугзи са от
правени към ООИ за фи- 
3'ичеока култура и СОФК: 
да бъде подготвена об- 
■пднзка програма за вк
лючване на възможно 
най-голям брой пионери, 
девойки и младежи във 
Физкултурната дейност 
и да се извърши кадрово 
обновление (с млади спе
циалисти и ентусиасти) 
на, делегатските и самоу- 
поавителни органи на

Председателството на 
ОК на ССМ и Ф-ериални- 
ят съюз предлагат на Об
щинската скупщина да 
ускори дейността си и да 
интензивира настояни-я- 
та си при Изпълнителния 
съвет и Скупщината на 
СРС Власина да получи 
предимство в развитието 
на младежкия туризъм

Общинската конферен
ция на ССМ в Сурдулица 
все по-рядко приема зак
лючения, които ,,осветля
ват", „очертават" или 
„сочат" пътя за разреша 
вале на даден проблем и 
от които трябва да се 
„ръководят", „вдъхновя
ват" и „изхождат" младе 

представители (до- 
забравят)

Броят на младите комунисти е много ма
лък в сравнение с броя на членовете на ССМ

организацииспортните организации и
К. Г. и затова първичните младежки 

трябва непрекъснато да предлагат най-актив-
СК. От 11 чле:

дружества.жките 
кодкото не ги иите си членове да приемане в 

нове на Председателството 6 са членове на 
СК и двама са ..кандидати". Най-ангажирани- 
тс активисти са членове на Партията.

БАБУШНИЦА: МЛАДИТЕ И ТРУДОУСТРОЯВАНЕТОи държавните и самоупра 
(когато НЕ СЕ СПАЗВА ЗАКОНЪТ ЗА СТАЖАНТИТЕвцтелн-и органи 

се смилят). Все по-често 
ое " предлагат конкретни 

а младежките
конфекция. „Първи май" 
с имала задължение 
приеме 8, а е приела до
пи 15 души!

Приемането на стажан- 
Бабушнишка. общи- 

желания (и 
определен)

да „По-малко, но1 по-силни комисии" вее още не 
Комисиите (с изключе-

ргшения. 
представители се задължа 

да се борят за тях с 
аргументи

в-язътти в 
-на не върви с дава очаквянште резултати, 

пие на Комисията за -доброволен младежки труд) не 
работят организирано и систематично, нямат планове 
за работа. Подобна оценка е дадена и за работата 

кадри в делегатската» система и оста- 
организации. През 

сформиран Клуб на

ват
конкретни 
пред ' органите, компетея- 

приемане на реше-

със закона 
темп. Според законното 
задължение я общината в 
п роизводств-снитс

Толз-а са. така да ое 
н а й--пока з атс л п итекаже

случаи. Към тях може да 
ое причисли и „Шивалня- 
та" — цехът, на „Л.исца" 
и Ба-бушнм-ца, който спо
ред закопа е трябвало да 

8 стажанти, а не

таи за 
ния.

на младежките
и ал ите общество но-пол шт шесга г 
охте-м-в-ри миналата година, е 
делегатите, -който -работа м.но-го — сла-бо. Само мла
дите делегати » Общинската окунщина са се съб-рали 
няколко» пъти. и заедно с членовете на ГЪредоедатеш- 

о-бсъд-или въпросите от дневния ред

орга-
е трябвало даоениз-ации 

пс-иемат обшо 63 стажап- 
обачеЕто няколко примера. 

Обществените арга-низа- 
секциите .и дружест- 

д.остатт>чно по 
на ССМ

проблемът мо-

ти. До неотдавна 
са -приети -. 
бс повод върху приоманс- 

стагжануи да ое ра-

само 39. Това
приеме 
с приел иит-о един.

Олед обстойното рази
скване по тоя въпрос, са 

следните з-аключе-

ции.
вата нямат 
мещения. ОК

- •
ств-о-то са 
гку.п-щинокнте сесии.то на

Общинската ску-зисква в 
пищна, Съюзд на синди- 

Орриамотстичес- 
,останалите об-

ПРИНЦИПНИ НАСОКИсмята, че 
же да, бъде грешен до 

чрез раци- За най-отговорните постов-с в младежката орга- 
трябва да се предлагат повече кандидата, а 

първичните младежки ор 
членове на младежката

дума за мандата, доадшн- 
,добри и

мпи-стикатитс, 
к-и-я съюз -и 
ществе но -пол ити ч с оки

до края па .гадина- 
-К01ИТ10

голяма стопен 
оналнотюлзуване на ово- 
бодните и нерационално

помещения
кооператяв- 

делош-ите 
трудовите орга-

обиде

ния :
та организациите,

изпълнили това за-
и-изация
щхугложенияра да мрат от 
сашизаци-и и от колективните 
организация. Когато става
,ра становището, че сегашните решения; “ ^
тата-т възможност на младежките т

«•**«*-.
За да може радноп-равн^и ^Хеми

община трябва- да и — у^,—.
■направени през по-к. г.

ор
ис са
дължснис, да засилят ак- 
тш,1Ю-стта си върху реа- 

нлана за 
на стажанти. В 

трябва да

ггризации.
Характерно е. чс отдел

ни труяогаи организации 
систематически не изпъл
няват задължението за

Г*ПЛ
-ЯТО е тр-яб-

лало да приеме 13. а г 
приела пито един ста

жант! Години наред тази

трудовата единица

използу-ва-ви 
в училищата-, 
ните домове. лиза-цията на

приемане
тази наоо-ка 
действуват органи на уп- 

при ос. органите
самоуп-ря-влан-ието, ка-

сс включат о-ста- 
обще-

с гради ка 
кизац-ии и -в други

Представиствени сг-рали. 
телите на младежта я ® - 
разни органи и форуми
са получили задължени 
те да сс изборят за Р011’ 
ния, във основа ,на кои ^ 
тези помещения ше 
дат отстъпени -н-а сежию 
те, дружествата и млад 
жките организации.

ранната
на
кто и да
■палите субекти и 
ств-е нонпол итичеек-и гс 
гаииза-ции е об-гципаза.

оки
ор-

и -девойки', заюърш-нши 
Пър1иитс крачки и тази -насока са 
слодиитс ,родини.Ст, II.

па.
СТРАНИЦА 9н-а
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СХЕФАНОВИЧ КАРАДЖИЧ (1787—1987)

Дело преломно - дело съдбовно
ПО ПОВОД „МЕСЕЦА НА КНИГАТА

ВУК Вук и книгите
Особено дойни бяха и 
средните образователни 
училища, 
на рдцитаторски и драма 
тичай секции се включи
ха в -подготовката и изпъ 
лпението на 
рецитали,
Вук,

Тазгодишният „Месец 
-книгата" (-който еже

годно се -провежда от 15 
октом-вр-и до 15 ноември, 

манифес- 
страна)

ца пионерски начинания 
—: да -мели литературния 
език, да създава писмо -и 
правопис, граматика й ре
чник, да събере и запи
ше, избере -и публикува 
огром-но устно народно 
творчество, да опише съ
бития и личности на сво
ята с-п-о-ха, да превежда.

Ощ-е приживе Вук си 
спечелва славата иа изве
стен културен деец,1 -ста
ва член на различни ев
ропейски академии на на
уките и високи школи, и 
с твърде уважаван от най- 
високите умове в онази 
епоха: К-о-питар, Гр-и-м,
Гьоте и много друга. Той 
разнася славата -на сръб
ската народна песен на
вред из Европа, но едно
временно оатув-а в Сър
бия за до-стойно уваже
ние на езика, на който е 
създадена. С реформите 
си доприна-ся за създава
нето на Най-ПрОСТОТО ПИ
СМО: за всеки звук •—- бу
ква. и с гениалните си 
въжделения остава съвре
менник до наш-и дни.

Накрая може да се -от
бележи че Буковите тър
жества именно в завър
шека си в цялата страна 
са -в пълен размах.

школа. Любезнлтел-На 6 ноември 1987 гот чена
ност, ггрилежност, откро
веност й упоритост са му

на чи-игго членоведина се навършиха точно 
два века от рождението 
на великана на сръбоката д-онели съзн-ам-ието за п-о- 
пиеменост, радетеля за об сниженията на културата

на своя народ за нейни
те стойности... — изтък
на в Словото за Вук 
Чкребич.

като културна 
таци-я » цялата 
пр неписано правило пре 
мцнц под знака на Буко
вия юбилей: 2 -века ог ро 
ждеяието -му, Това с -и ра 
збираемо, тъй като заслу 
гитс на Вук за развитие-

подходящи 
посветени на

щенародао единство, ре
форматора на литератур
ния език, писателя, нсто-

В „Месеца на -книгата" 
бяха изпълнени и някои 
други традиционни обли
ци иа ознаменуване: ли 
тцра-дани срещи и чехе 
иця на -писатели и поети

рика, изкуствоведа — 
Вук Ст. Каоаджич. Реди
ца културни манифеста
ции в цялата стра-на и в 
чужбина протичат в духа 
на Буковия юбилей, а ця
лата >1987 година е изпъс
трена с многобройни кул
турни изяви в чест на 
Вук Караджич.

Състоялото се търже-

Оц-енявайки неговото 
-преломн-о дело като д-сло 
съдбовно в културата на то иа сръбската писме

ност с ог огромно значе 
ние, а приносът му за за 
пазваис на огромното на 
родно творчество и във еж 
дане.иа говоримия наро 
ден език в литературата 
го издига между най-за- 
б-ележителнитс световни 
-куиту-р-н-и дейци.

Оттук .и схващането, че 
тазгодишният „Месец на 
книгата" да протече в 
духа на Буковия юбилей. 
Културните центрове, вк 
лючително -и библиотеки

от народността и по-ши 
роко. както и представя
не на начеващи поети ог 
собствената среда. В ня-1М§|1 бяха органи-егвено събрание в „Сава- 

център" в Белград, на ко
ето Слово за Вук произ
несе Душан Чкребич, за
почването на излънчване 
на многооерие* филм за ’']ж 
живота и делото на Вук <. 
по Югославската- телеви
зия, манифестациите за 
Вук навлизат в заключи
телен етап на целогоди
шното. че-вствуване.

— Вук Караджич се е. 
родил в Тър-шич, а в Ло
зница и Троноша е нау
чил да чете и пише. Ра-

кои среди 
зирани и изложби на кни 
ги с по-стара дата на из
даване, както и специали
зирани изложби на Вуко 
вите събрани съчине-
ния и книги написани за 
Вук.

МГк®*?
а

Проведени бяха и раз

сръбския народ и по-ши
роко Ч-кре-бич подчерта:

... до тази решава
ща мярка на -откритие, 
запозна-ване и сближава

но е почувствувал значе
нието на -образованието и
през целия си живот е
настоявал да го получи 
възможно най-вече. Въста ие на сръбоката -и юго

славските култури и тях- 
но-тр свързване -с Европа 
•и света, Вук Караджич 
трябва да изпълни реди-

ническата и личната му 
борба на жизнения път 
и спечеленият опит са 
му били единствената изу- Ст. Н.

БОСИЛЕГРАД: 200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВУК КАРАДЖИЧ

От ластирче до велик езиков реформатор те, училищата и картин
ните галерии, подготвиха 
през тоз-и 
спектакли,
.културно 
-програми, в чиято основа- 
са залегнали делото и 
жизнения цът на Вук Ка
раджич, неговата рефор
маторска ра-бота 
езика и особен-о 
ворно му 
зап-июане на народното тв 
орч-е-ство.

говори за сегашното по 
ложение на книгата, кни
гоиздаването и книгораз
пространение. Отчете ое, 
че книгата (опитана за 
стока, без -своя специфи
ка) от година на година 
е във все по-трудно п-оло 
жен-ие, тъй като средст
вата за издаване намаля
ват, а разходите по книго 
издаването -растят. Не 
иотзавидно е положение
то и на библиотеките, ко 
ито нямат достатъчно 
средства за -опресняване 
на книжните си фондове, 
кепето в кюайва сметка- 
зле ое отразява върху 
читателския състав.

Изтъкната е стойността 
на книгата, ка’Вй .незаме
нимо средсво за издига
не на читателския вкус, 
особено иг младежта, па 
оттук и редица изводи, -в 
чиято основа е залегнало 
оп-рр^лението: .книгата 
да стане достояние на

месец редица 
рецитали и 
художествени

В рамките на честаува- 
н-ето на 200-го-д-ишнината 
ог рождението на- Вук 

-Караджич, на 6 ноември 
в Босилеград, се проведе 
скромно тържество. В ор
ганизация н.а Координаци

нгьр-а за култура Захари 
Стоянов.

Между другото Стоя
нов -изтъкна, че този об- 
щр-югоолавски . .културен 
юбилей е удобен момент 
да си припомним и запо
знаем по-о бстойн о с ог
ромното дело на Вук Ка
раджич, който -е създал 
една от най-съвърш-ените 
аз-буми в света, където вое 
ки глас има съответна бу
ква, койт-с- ни остави пра
вилото „Пиши, какт-о го
вориш, а чети, както е на
писано". Да си припом
ним за Вук Караджич, ко 
йто от сръбско оелянчеи 
паютадаче от мадкото град 
Ч-е Тръши-ч, станал изве
стен и признат -културен 
деятел в света. Още при
живе е бил ценено него
вото огромно дело а ооо 
бе-но народната поезия.

пример за 
това са 11/мите на вели

кия германски поет са по 
среща с въодушевление. 
Гьоте, който при първата 
му среща с Вук 1Сарад- 
жич във Воймар 
другото казал: „Вие не 
сте -днеска за пръв път в 
моята стая. Вие се по- 
отдавна тук при мене", 
мислейки на събраните -от 
него сръбски народни пес 
ни. от които Гьоте особе
но се въодушевлявал.

— Буковото дело е ви
наги сред нас, неговото 
дело и неговите книги и 
занапред ще живеят с 

— приключи доклада 
си Стоянов-.

В продължение 
ж-ествОТо 
средношколския образо
вателен център се 
сгатих.а с рецитал и -сти
хове, посветени на Вук 
Караджич,

между

върхуотвия комитет за ознаме
нуваше и запазване името 
и делото-на йосип Броз Ти 
то и тачене на революци
онните традиции п-ри' ОК 
на ОСТН в съдействие с 
Центъра за култура и оре 
дношколокия образовате 
лен център, тържеството 
откри председателят н-а 
ОК на ОСТН Симеон 'За
хариев. На тържеството, 
на което нрисъствуваха 
ученици, и представители 
на одружения труд, как
то и ръководители на об
ществено

плод-от- 
-събиране и

Такива програми, 
дож-ествени изложби бя 
ха организирани в почти 

наши общини: 
Димитровградска, Б-абуш 
нишка, и Сурдулншка*.

В подготвянето на кул
турно-художествените пр
ограми и роциталц голям 
принос дадоха културно- 
художествените дружест 
ш С,Младост" в Бабушни 

1Ш, „Георги Димитров" 
Димитровград), 
'Оам-одейните 

крдективи („Христо Бот
ев" в Димитровград)

и ху-

всички

нас

на тър- 
учениците ог

пред-политически-
те организации, за жизне в

както иния път и великото кул- 
хурно дело на Караджич Коасноречи® 
го®ори директорът на Це

театрални
широк кръг читатели.м. я. Ст. Н.и пр.
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На'бъ|»> «ад вли- 
зането му отбеляза 
шен хубав ■ 
о езуштата.
./Младост"
ЛО-Добре

Въз основа на член 9, чл, 24 на Закона за 
заУтоупСпРОЯВаНеТ° и чл- 7 и чл- 43 на Правилника 
леград РаТйео0ТН0ШеНИЯ Т° "АвтотРанспорт" Боси- 
надапия Ра Дт1ЧеСКИЯТ съвет на новата ррга- 
дание пппп "АвотРа«спррт" в Босилеград на засе- 
да се да ДеН° НЯ 10 1987 године взе Решение

МО- 
и изравни 

След
БОСИЛЕГРАД: МЕЖДУОБШИНГК 
ЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ Щ СК

това
заилраА ФУТБО- 'смще
Загоапод ству- 

®аха -На торена, а футбо-
ЛЖВите на ,,Хайдук" бяха ~ 
принудени да засилят от
браната. «а своята врата 
При това 
■вярваха- и

ГРУПА ЮГ

Половннчат резултат Обявление
ЗА ПРИЕМАНЕ НА КОНДУКТОРИ НА 

АВТОБУСИ 
Трима изпълнители— 

лено време.
Освен

не (рядко при- 
към(™в°0КЗ:3Б0С(П2Г)РаД) = "ХАЙДУК" нечистаВД>а.

На десетина 
п*>ед края 
Цветков*,
>Ра играта на 
оибощ след 

_ >кване пред 
,.Хайду,к"

стажанти, за неопредеминути 
’^а мача. М. 

който активизи-
Босилеград, 8 ноември 1987 година Иг 

рището „Пескара" край Драговищица Вре 
мето и теренът подходящи Р

със закона предписаните 
Дидатите трябва да изпълняват 
ни условия: .

условия, кан- 
и следните специал-иомашния 

ед»о разбър- 
вратата

за игра. Зрители
отбоо МтГ' Голмайстори за домашния 
отбор: М. Цветков — два и В. Чипев — един, 
а С. Ъонузи — два и М. Камбери — 
за гостуващия отбор. Съдия 
Цветкович от Буяновац.

— да имат средно образование _ IV
или П степен,

да не са осъждани, или

степенна
'Овладя топката да не са под след-и я изпрати във 

на съпернпжа. Обаче 
достта на домашния 
бю«р бе кг атака , 

и мия край на мача 
те -отбелязала 
гол и изравниха 

• тауа на 3:3.
Футболният отбор на 

,.Младост" този

един, 
на срещата Д.

ствие.вратата
С молбата кандидатите трябва 

следните документи:
диплома за образователния ценз, 
удостоверение из гражданствената книга, 
съдебно удостоверение, 
удостоверение за отбита военна повинност, 

1 Удостоверение от Общността по настаняване на работа и

Ра да подадат иот-
В последния 

тазгодишното 
първенство в МОФД Вра
ня група „ЮГ" „Мла
дост" от Босилеград 
своя терен осъществи по- 
лсавинчат резултат. С от
бора на „Хайдук" от Пре- 
шево въпреки, че беше 
ггсъблизо .до победа, игра 
наравно 3 -.3 (полувреме 
2:1 за гостуващия отбор). 
Мачът въпреки, че бе де
рби. не изпълни очаква
нията, И единият и дру
гият отбор не играха с 
пълна енергия, нямаше 
хубави футболни двубои, 
атаки и контраатаки. По- 
вечето от футболистите 
се ползуваха с различни 
неспортменски жестове. В

пред са- 
гости- 

още един 
юезул-

кръг на 
Футболно

това много допринесе — 
еьдията Д. Цветкюшмч със 
своите ненавременни „,на- 

. меси".
Инак, гостите решихана

първото полувреме в своя 
полза. Резултатът от 2:1 
и съотв1етствуваЩ|е на иг
рата. Наистина и футбо
листите

път игра 
в .следния състав: в. Го- 
нав, В. Ивко®, Д. Златко®, 
Е, Захариев', (Д. Антана- 
ос®), Б. Ваинович, Й, Гли- 
шро», Р. Захариев, В. Та
сев. В. Чипев, Н. Мата- 
сиев и С. Стоичков (М, 
Цветков).

— медицинско свидетелство. 
Заявления с необходимите документи се пода

ват в срок от осем дни от деня на публикуването 
на обявата във вестник „Братство" и „Вранске но- 
вине", до Комисията по трудоустрояване при ТО 
„Автотранспорт" Босилеград, ул. Георги Димит
ров № 13а.

на „Младост"
имаха няколко извънред
ни голови положения, от 
които реализираха само 
едно, а голмайстор бе В. 
Чипев.

Ненавременни и непълни заявления няма да се 
взимат в предвид.

Следващият ■последен 
кръг, от есенния пюлуое- 
зон бос ил епраяският 
бор гостува на „Оимдже- 
лич" от Лево-оое, където

Пред второто полувре
ме играта' бе по-добра, 
особено играта на босм,- 
леградеките футболисти. 
Обрат направи М. Цвет
ков ,който поез второто 
полувреме замени С. Сто-

Въз основа на чл. 9 на Закона за трудоустро 
яване и член 7 и чл, 38 на Правилника за трудови 

.отношения ТО „Автотранспорт" Босилеград на за
седание, проведено на 30 10 1987 година взе реше
ние да се публикува

■от

пи очаква също тежък 
мач. Конкурсм. я.

ЗА НАИМЕНОВАНИЕ НА ШЕФ НА СЧЕТОВОД 
СТВОТО НА ТРУДОВАТА ОРГАНИЗАЦИЯ 
Освен със Закона предписаните условия, кан

дидатите трябва да изпълняват и следните специал 
ни условия:

—- да имат виеше, полувисше, или средно об
разование (икономическа насока, или съответна сте 
пен на подготовка),

— трудов опит от 3 години.
Избирането става за мандатен

РЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ 
НИШ

ни бяха по-оилният 
бор. В 48 минута те отбе
лягаха и гол чрез лявото 
крило Зоран Ц. Христо® 
и поведоха.

ОГ-

Гостите бяха по-блнзо 

до победата Към -края на мача и 
променисъдията малко 

критерий в полза на до
машния -отбор и чрез Ми- 

72 мм-

период От 4
години.

ФК „Куршумлия" - ФК „А. Балкански" 1:1 (0:0) С молбата до конкурсната комисия се предста
вят и следните документи:

— диплома за професионална подготовка,
— удостоверение за прослужени години,
— съдебно удостоверение и
— удостоверение от книгата по гражданско съ-

дат ЯТковшевмч в 
лута,
стави крайния резултат

„Куршумлия" по-
Куршумлия 08. 11. 1987. Игрище на „Кур-

слънчево.шумлия", теренът тревист; времето 
Зрители 200 души. Голмайстори: 1:0 — Зо- 
ран Христов в 48 минута и Милован Яков- 
левич в 72 минута. Жълти картончета: Милко 
Соколов и Емил Манов („А. Балкански ) и 
Йеленкович Зоран и Владимир Василевиш ь

Нишка баня.

1 :1.
Имаше 'слабости в ор

ганизацията на срещата 
— нямаше триенст,чува
щи от органите по опаз
ване на реда. 
тя премина в приятелска 
атмосфера.

стояние.
Заявления до конкурсната комисия се подават 

в срок от 15 дни от публикуването му в „Полити
ка", „Братство" и „Вранске новине" като се назна
чи „за конкурса" до Автотранспорт" в Босилеград. 
Ул, Георги Димитров № 13а, 17540 Босилеград.

макар чс__ Новица Милошевич отдия 
добър.

„А Балкански": Милко Соколов 7, Стоян 
Стойнев 8, Любиша Таков 7, Миловм Тодо- 
рович 7, Новица Алексов (Николай Миланов 
6), Александър Станков 8, Драган Дон в ' 
Синиша Димитров 6, Деян Митов ' ' _
Манов 7, Зоран С, Христов 7 (Драгиша Го-

ЛУфуг бол и -спите на „Асен 1. Протри 
Балкански" играха * Кур- г. ^е&щ

4. Палилулац
5. Р.удар
6. ОФК НИШ
7. Слобода
8. 12 февруари
9. Младост

10. А. Балкан оки
11. Задруга Р
12. Единство (П)
13. Будучност
14. Куршумлия
15. Рзднички 
10. Единство (Б.П.)

Следващия
мач „А. Балкански" играе 
|сато домакин срещу „Сло
га" от Ниш.

ПЪРВА ОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ

Заслужена победа на „Партизан"
„Партизап" (Желюша) — „Пощар" (Пирот) 3:2 (1:1)

Димитровград,
1987. Спортният център 
„Парк", зрители към 200.
Времето слънчево и хуба

за игра; терентъ тре-

Д. С.

191 37:8
0 14:7
1 23:8
2 18:12 14
3 20:13 13
5 20:18 12
4 15:20 12
4 15:21 И
4 13:21 И
4 16:28 11
5 20:19 10
5 21:23 10
6 16:21 10
4 10:18 'Ю

2 7 23:28
4 7 14:33

12 8 3
12 6 6 
12 6 5
12 ■ 4 6 
12 4 5
12 5 2
12 4 4
12 3 5

.12 3 5
12 3 5
12 3 4
12 3 4
12 4 2
12 2 6 
12 3
16 1

18
„Пощар” (Пирот) с 3:2 
(1:1).

■ Тава бешечедна от по
добрите игри на жеяюша- 
нй. Победи дакто, обикно
вено ое казва, по-щастли
вият отбор, защото и го- 

от Пирот имаха 
шансове. но изпод-

8. И.17
шумлия наравно 
като гости, бяха чувстюи- 

ио-добри, и просто 
как в пър-

телмо
е невероятно 
вото, полувреме тю успяха 
да отбележат гол, и как 

победа в

ВС'
тост.

Футболистите иа „Пар- 
тизам" от село Желюша внс постигнаха 

този важеи м ач.
В резултат на добра и-г- 

иолувремс

ститс
МНОГО
зув®ка само два, а желю- 
шани три.

и а■предпоследния кръг 
есенния дял на първсист- 

футбемш»ра в първото 
имаха много вото в първа 

8 дивизия успяха па сс пат 
гостите от

шансове, но 
постигнат

по-
Д. с.не успяха да 

/ол. 6 лоокат надИ във ЗТКПХУЮ 
лувреме димитрояградча- СТРАНИЦА 11
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бе» Аокжчемие
КАКВО ИСКА ПОВЕЧЕКъде им е мястото

ЛевациЕдин ниш съгражданин откарал на 
воденица да смело малко царевица за. На последното заседание на Общин- 

Димитровирад. ООСТската скупщина в 
„Нишава" отправи иск да й ое дадат 
още помещения, за да има къде да ое 
разместят административните работни
ци. Иокът е разрешен положително на

прасенцето. След няколко дена дошъл да 
вземе брашното и като видял подущраз- 

шмштал иоисш-гчаря не с ли чаршийуту и меБиде мс Стани я у

Майно, я йода да ти кажем нещо, па 
а ти удари йедън ра-

ния чувал, 
много везя ус-м. ИЗОКИ:

самото заседание.
— За да имат къде агрономите да 

ое събират и обсъждат положението на 
нивите — каза един от присъствуващите 
делегати от село.

— Айдс йп-ич. кога погледаш при те
бе с пак пошече отколшто при мене 
.казал жадопичар-ят.

ако имаш стискал а,ц 
буш.

— За стжжавъцат ти яе бери гайле, ра- 
опраяй гсвю има.

— Имаш ли си опънци? — яоче она. 
— Ако нсмаш че дойдеш йутре сабале при 
мене. Я съм до Гумаруту. Дигнем сс рано 
ка оцо у дворат по нсколка чифта опънци. 
Помислим си да- би узнем и да си бутим, 
ама одма се сетим дока крадено не трайе 
дълго, па узнем да би превърлшм у 
шият двор. Одкуде су дошли — там да ои 
иду. Те баш некня, тамъя се стедзао да си 
купим
опрадуту два опънка. Тамън се зарадува ка 
гледам — оно два лева. Я немам две леве 
небе, па изповрте та би превържи у н>и- 
гьият двор.

—Е Станийо, изгледа у Гумаруту има

А. Т.

.ЗЛОБОДНЕВКА

Дяволска“ работа99
№И-сто продължават да живеят с най-мал

ките си дъщери и синове, а вие . . . 
толкова вълна сте изпрели, дни и по
щи сте плели и тъкали. Искам да ка
жа . . . вероятно ви болят ръцете, кра
ката, кръстът .., Зетьовете пък най- 
малко обичат да гледат болни тъщи...

Стаята експлодира от смях. Когато 
се възвърща. тъщата му обяснява:

— Днес само глупавите работят та
ка и толкова! Затова, чичо, не се ка- 
хъри — здрава съм като дрен!

— Значи даровете не сте направи
ли вие?

— Защо, когато имам мъж .. .
— Искате ли да кажете — мъжът 

ви плете и тъче?
— Чичо, не ме карай да плача от 

смях! Разбираш ли, мъжът ми беше 
директор, приемаха нови работници. .. 
Аз му продумвах хубави думи за един, 
за друг, а те ми благодариха с ямбу- 
лии, черги, бродирали гарнитури, вно
сни стоки. . .

— Дълбоко уважавам вашия та
лант, госпожа, но ме е страх за мъжа 
ви . . .

Хвали се скорашен гражданин от 
селски произход:

— Тъщата ми ще мъжн още една, 
а има дарове за пет дъщери!

Хвалбата силно обезпокои дявола: 
„Я да видя не са ли замесени тук 
„божи пръсти"!

Една сутрин, там, в паланката, сте
гнат „старец" звънва на вратата на 
тъщата.

— Искам да ви кажа една важна 
работа — продума той, когато му от
вори тя. И разговорът им продължа
ва в -разкошпата дневна стая.

— Казват имали сте добро моми
че .. .

йодни лтхкави, ка сабале гледам до

доста леваци.
— Има па! Чула съм за йош поголеме 

шашме. Орати се дека с камийон карали 
патиб-е чък до Белу паланку ужбим биле 
шкарт. Ка пораспа-кували кутийете, а оно 
унутра има кв-о и да видиш: първа класа- 
Ка почели да ое расггитуйу кой би йе ис- 
пратил, вой й-е одобрил — сви мийу рубе. 
Никой нищо. не знайе. ама изгледа че се 
сети оти ое умешал и СУП-ат. Изгледа дека 
с т-ея патибе че има коджа души да търчу.

— Ч-екай де. па нема ли там контрола, 
пазачо?

—- А имайу, ама изгледа- дека се и они 
позаиремали. Да ти раопоаим и за йеднога 
що си узел десетина чивта. Ка га уватшги 
ом почел да распрая кико тея патибе му 
тр-е-бу да обуйе йедън кошаркашби тим...

— Стани, па нели у Цариброд нема те- 
къв тим?

— Истина йе — нема, ама он решил 
да га -създаде, та затова напълнил джакат, 
ама това за тим.ат изгледа на друго че из- 
л-езне...

— И добро ни е и учено ни е,
и дарове си има — побърза да му 
разкаже тя. — За три женитби, дявол 
да не чуе!

— А аз имам внук, много приле-
гато момче, преди два месеца завър
ши голямо училище ... Искам да ка
жа .. . тук може да стане хубава сват
ба! Само има един малък... проб
лем . . .

— Щом е малък, не е страшно —
— Бъди спокоен! Мъжът ми станаопипом започва тъщата.

— Вярно е, ама проблемът е свър- функционер!
След обилната закуска дяволът из-зан... с вас!

— С мен?!
— Моля ви, не се сърдете! Нали 

и сами знаете, че родителите най-че-

лиза от къщата нд тъщата, вдига по
глед нагоре и цинично се усмихва.

Кирил Георгиев

— Брей, ама па леваци!
. — Море не йе това све. Знайеш ли ко 

се досетили синдрац-ите.
— Кико?

— Е-па нали досади некикъв иитаяиянац 
та му нрав-е мустре. Напрае деоети-на, он 
уз-не йедну, -а др-убете туре у чанту, па ай- 
де дома. Те баш кь-екня йедна си понела 
тека. Пррооетли бу и бу питали ещ-о йе 
уз-ела,- а -она та им засуче р-ука-ве, па- ка гао- 
чгье те тим йе тъпай узел, те ония :— онъ- 
тай, та све им наказала-. Ама -магаре оди 
срам не бо-йдг, та оии д-игли рубе.

Море чини ми ое Станийо, мжадзина 
су д-игли рубе щом толкова души развлаяе...

Тек-а йе„ама изгледа пече да се овай 
д-е оти йе п-оч-ело клубето да се ра-сприда, 
па -че и-ма некой-и и да стойу гологлави!
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