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

МНХАНЛ СЕРШВНЧ ГОРБАЧОВ в броя:
Бойците в южнодюрав- 
ски регионКРИЗАТА Генералният оекгоетаго на ЦК 

■КПСС' Михаил Горбачов
на иичеако и комунистическо движение и 

обсъдиха най-важните проблеми на 
съвременния свят. Заедно еме 

по-силни
папрати от 

14 до 18 март официално приятелско 
•поешенме в Югославия. В сърдечна 
и конструктивна атмосфера гостът от 
СССР и домакините му Лазар Мойсеив 
■и Боцгмо Крунмч направиха задълбо-

В одяла Горбачов произнесе реч® 
Окупнмната на СФРЮ. Първият съ
ветски ръкс1Вошител води разговори с 
партийните ръководства на Сърбия. 
Хърватско :и Словения и направи по
сещения в нашите две най-развити 
републики.

Пои сегашните обще
ствени обстоятелства пар 
тийните разисквания по 
тезисите за Конференци
ята на СЮ.К н 
Конференция не 
Да бъдат рутинно 
реотнпно действие. В ра
мките на подготовката 
за най-голямото събрание 
на югославските комунис 
тн между два конгреса тр 
ябва да бъдат предложе
ни конкретни решения за 
преодоляване на кризата. 
Най-отгсворнн за 
са ръководствата на СК 
— бе изтъкнато на засе
дание на секретаря на 
Пседседателстьзто на ЦК 
на СЮК

стр. 3

СУРДУЛИЦА
чел анализ на югославско-съвет стаите 
икономически отношения и на сътруд 
ничеството между СЮК и КПСС. раз
мениха мнения по актуалните въпро
си в развитието на социализма и от
ношенията ® международното работ-

Не забравят 
своя дълг

самата 
смеят 

и сте-

■стр. 5
(За съдържанието на югославско- 

съветските разговори четете на стр. 2) Тс „Димитровград"

Два месеца 
за оптимизъм

това
„Автотранспорт" — Бо 
силеград

СКЪРЦАТ. СКЪРЦАТ 
СТАРИ КОЛИ

стр. 6и секретарите 
на председателствата на 
републиканските центра
лни комитети, покрайнтш 
ските комитети и Коми
тета на СК в ЮНА.

В бабушнишкото сел
ско стопанство

Необходимо е 
коренно

(пре)устройство
В разискванията не мо

же и не трябва да се осу- 
критичност 

груде
сти острата 
ня комунистите и 
шите се. В каква степен 
■обективното незадоволст-

стр. 7

ГОДИНА НА КУЛТУР 
НИ ЮБИЛЕИ В 
ДИМИТРОВГРАД

во ше се претвори в твор- 
чека дейност за из нами
ране на изход от криза
та. това най-много зависи 
от ЦК на СЮК. неговото

М Горбачов и съпругата му Рипса поздравява 
Лазар Мойсов

Сърдечно посрещане:
стр. 10

ИЗ СТАНОВИЩАТА ПА АКЦИОННАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЖУРНАЛИСТИТЕ — КОМУНИСТИПредседателството и от 
републиканските и покоа 
йнински ръководства. Силен фактор на кохезията и прогреса

съществените стойности паПреценяването на 
редакторската политика и практика от страна на из- 

други фактори трябва да бъде

птчно противопоставяне 
на всеки шиш манипула
ция и пробутваме, под пла 
шо на овобололюбивост и 
демокрация. на консерва
тивни п реакционни пооъ 
чения. конто атакуват ис' 
Т1ГНС1КИТС придобивки II 
■стойности на свободата и 
демокрацията. Дова изис
ква д.с се пише истината 
никой да не бъде осво
боден от кинтика и отго
ворност да се респекти
рат Фактите, .последова
телно да се уважава инте- 
птитстът ил личността на 
воаки човек п гражданин 
и основните обществени 
стойности и пели Тота 
изисква ясно оазграт1ча- 
ване от ония, които лей-

шоствепата и контролна 
поля на ССТН л като си
лен Фактор на кохезията.

Оо1 шалистч гческото са- 
м1(>уп1>ан|цтслно обшсствс 
;но мнение получава псе 
по-гол ям® значение в ра
звитието на целокупните 
демократически отноше
ния. I [огавитс заръки тоя 
бва да бъдат реопектиоа- 
ни от най-отговорните Фу 
шшиопспи в обществото, 
а така също и от срод
ствата за масова .инфор
мация и журналистите. 
Демократизацията на об
ществения живот изисква 
гюнвисока отговорност зд 
явно казаната дума. То
зи. основаваш се на набол' 
игичссночкпаоови « гонка- 
листически съдържания 
.процес пол разбира снсо-

КАЗАХА
дателските съвети и
лишено от обобщеност и едностранчивост, да е 

цялостно и обективно и да се основава 
аргументи и идейни критерии при активно

ХИПЕРТРОФИЯ НА 
НАЦИОНАЛНОТО

кон
накретно. 

здрави
съдействие на първичните организации и журналис
тическите колективи

X ялертрофирайки
въпрос и от- 

освобож-

иа-
Сиетсмата .ма обществе

ни Формиране тояб-
те демократически ,и ху
манни съдържания и от
ношения.., ОЮК и зана
пред шс се застъпва за 
са1М01стоятелиа таоо ческа 
водя на ‘средствата за ма
сова информация и за за 
лължописто им аа 'дей
ствуват като активен су
бект на политическата оп 
стс1М‘а. на демократическа 
та обшоствсиа акция, съз 
н.атгие и интерес на тру
довите хора и граждани
те. исато Фактор па об-

мионалния 
леляйки го от пото

ва да се развива като свс- 
уквопваис на

вабютничео- 
труда й. си-

контрлооволюни-
Югосла-

л а нането на
ката класа и дстйо за 

обществената роля на ра
ботническата «сласа. за иа 
ява и осъществяване па 
автентичните интереси ,и 
потребности па тоулснш- 
тс се и гражданите. иа.

равноправие и

литс ла 
ята деградираха 

и я сведоха ло мо-вия
мента л но
политичекитс 
в републиките

иаотношение
гавнитУРИ
и покрай-

тяхткхво 
творчество, иа общос! ве
ния прогрес, чийто поеи- 
тел с
самоуправление и негови-

I галите.
Ралич на 

Комисията(Д-п Първослая 
заседание на 
за идейна работа иа 
иа СК в Белград)

социалистическото
(На 3-та стр.)



ОТ РАЗГОВОРИТЕ НА БОШКО КРУНИЧ И МИХАИЛ ГОРБАЧОВ

В ДРУГАРСКА И ПРИЯТЕЛСКА 

АТМОСФЕРА1'

'? • СЮК и КПСС се застъпват за развитие на, ак
тивен диалог и равноправно 
прогресивните партии и движения, независимо от иде 

— изтъкнато е в диалога меж
ду Бошко Крунич и Михаил Горбачов, за който на 
пресконференцията говориха Марко Лолич и Вадим 
МсдаедСв. 4 ,:г

Покрай констатацията, 
че разговорите на прелее 
дателя на Председател
ството на ПК на 
Бошко Крунич и генерал 
ния секретар «а ЦК 
КПСС Михаил Горбачов, 
са проведени в другарска 
атмосфера и взаимно ра
збирателство. значително 
е да се подчертае, че сре 
щата бе претворена в от 
«ровен неформален диа
лог. Това е новина, с ко
ято бе. създадена възмож 
ност да се обменят мне
ния и да се изкажат въз 
гледи. разбира се и оне
зи където съществуват оа 
злшш. за развитието 
социализма като световен

С почит 

към Тито
) сътрудничество между

оложката ориентация

„В Съветския 
:е грижливо пазят

Йосип Броз 
Гито. славният син на 
Югославия, 
ит боец в 
дпото комунистическо 
н работническо движе 
ИНО
пикня октомври" — на 

Михаил Горба-

съюз
спо Горбачов всред белградчаниСърдечни срещи:

ИЗ НАЗДРАВИЦИТЕ НА ТЪРЖЕСТВЕНАТА 
ВЕЧЕРЯ ____ _______________________ _______

ясните на
Очевидно е че отноше 

«мята укрепнат. Оамо 
преди топ години бе тру 

СЮК дно да ос замисли, а ка- 
мо' ли да ос изкаже след 

на мото изречение: ;.В Бслг-

изтъкпати
междунаро

ЛАЗАР МОЙСОВ

Нови съдържанияи участника пъп Вс
рея през 1955 и една го- 

Мооювадина пожъсно в 
бе направен огромен лос

писа
чов в Паметната кни- цсси » Съветския съюз. в 

теорията и практиката, 
живота и труда.

Постигнатото в нашите 
отношения ни лава въз
можност ла си опомним 
откровено и с дължимо
то уважение на опитите 
и поуките от миналото, 
за тежкия пзриод преди 
четири деоетшт-етия. за да 
констатираме отговорно 
и със задоволство, че са 
си прокарали път и ста
нали широко разбрани и 
приети становищата за 
раакоправ-ие на държави 
те. народите и партиите, 
за правото на всеки на- 

' оеш ла избира пътища на 
собственото си развитие, 
правото, на всяка партия 
на собствени възгледи и 
.практика, за несъществу- 
ването на чийто и да би
ло монопол на истината, 
за самоуправлението, за 
свободата и' щастието на 
човека като същина на 
социализма.

Югославско-съветски
те политически диалози 
— на всички равнища и 
във воичми области — 
днес получават нови съ
държания и нови нагар 
чония. В същността на 
дългата традиция на на
шите отношения, като 
основа и двигателна си
ла на всички нейни пос
тижения. остават прин
ципите. които съвместно 
утвърдихме, в Белградска 
та и Московската декла
рации. Непреходната сто
йност на тези универсал
ни принципи потвържда
ваме и оега. когато прие 
маме нова декларация, 
съдържаща и нови погле 
ди на нашите бъдещи от 
ношемия и на пътищата- 
към свят на мира. си тур 
частта и прогреса.

Опитът на други вина
ги обогатява собствените 
размишления. С голям ин 
терес и признателност V 
нас се следят нов-ите про

га слсл като със съпру 
гата си Раиса положи 
дветя на Титовия гроб.

— В Цветния дом 
дойдох не само поради 
чувството ла дълбока 
почит към Йосип Броз 
Гито но и затуй че 
гова е мой партиен 
дълг — подчерта Гор
бачов.

лом в отношенията на 
двете партии и страни, 
когато Тито и Хрушчов 
с подписването па декла
рации са показали голя
ма' мъдрост в превъзмог
ването на сложни въпро
си. възникнали до- това 
време”. Казвайки това из 
реченис пред голямо чи

на ело журналисти оакрета- 
рят на ЦК ,на КПСС Ва- 

Медеаде.в добави: 
„Тогава казахме, че се 
отричаме от неоснова.тел 
ните обвинения срещу 
югославското ръководст
во. а документите от пет
десетите години значител

процес и за процесите в дим 
работническите и остана
лите прогресивни движе 
ния.

ха за ролята на двете 
■партии в обществено-по 
литичеоките процеси в 
своите страни и за мето
дите на работа на двете 
партии, което е значител
на тема за днешното раз 
витие на социализма и 
партиите на власт. Комен 
тирайки Разговорите ме 
жду партийците делега
ции Медврдев изтъкна, 
че ролята на КПСС. в 
процеса на демокрацията 
на политическите и сто
пански процеси в СССР, 
няма да намалява, но ще 
укрепва тъй като партия 
та няма да има държа®- 
ио-управляваща сила.

В разговорите бе изтък 
•на-ю. че явете партии — 
СЮК и КПСС — ое зас
тъпват за развитие на 
активен диалог .и равно 
правно сътрудничество 
между всички прогресии, 
ни партии и 'движения в 
света, независимо от тях

но повлияха върху укреп 
ването на всестранното 
сътрудничество между дв 
ете страни.

Известните принципи 
от посочените две . докла 
рации (Белградската и 
Московската), оценено е 
в разговорите, са издър
жали проверка на време
то. по-дълго от той десе 
тилетия. Крунич .и Горба 
чов подробно разговаря

ната идеоложка ориента

• НЕЩО НОВО
Спирайки се .върху 

троцеаите на перестро 
йката Михаил Горба
чов в разговорите с 
Крунич каза че социа
лизмът днес се нами
ра на преломни точка, 
че проблемите не само 
че трябва да ое съблю 
цаватг но и ла ое тър
сят носви решения за 
гях.

— Ние не само. че 
трябва — каза той — 
ла запазим досегашни
те придобивки на соци
ализма. но да предло
жим и дадем и нещо 
ново.

МИХАИЛ ГОРБАЧОВ

Вярваме в бъдещето 
на социализма

Приета декларация 

н дългосрочна програма
В центъра 1 на вашите 

разговори с югославските 
другаря бе проблематика 
та. конто дълбоко засяга 
интересите на нашите стр 
агаи. онова, което вълну
ва нашите хора. Имам 
предвид въпроса за да
ване на нови качества на 
социалистическото' обше 
ство, Всъщност основен 
белег на настоящия 
рически момент е разши 
рипащият ое в социалис
тическия овят процес на 
преобразования и рефор
ми. който трябва да вдъ 
хше нови оили на социа
листическия СТРОЙ. Л0 го 
издигне на по-.виоежо ра:в 
нищ,е във всяко отноше
ние — иконсмичеако. по

представата за . социализ
ма като еднообразно об
щество. неопособно за са- 
моразвитие и обновление. 
Ние дълбоко вярваме в 
бъдещето на социализ
ма.• На втория пен, от посещението на Горбачов

под Особено внимание по 
лучиха сферите на меж
дународния живот, къде
то непосредствено ое до
пират интересите на 
СССР и СФРЮ, 
всичко актуалните • проб 
леми на борба за мито и 
■разоръжаване. обета,нов 
ката в Европа и ролята 
на нео!бвързаните стра
ни в светоина-та' полити- 
'ка. Съветският съюз има 
много приятели сред не 
обвързаните страни. Ние 
уважаваме тяхното поло 
жение и се стараем да се 
■съобразяваме със стано-

в Югославия, в Белград бе подписан документ 
название ..Югославско-съветска декларация"..

Председателят та Председателството на СФРЮ 
. Лазар Мойоо® и генералният секретар на ЦК на КП СС 

Михаил Горбачов по този повод в Палатата на феде
рацията размениха, оригинални текстове на този зна
чителен ,политически документ.

• Съюзният изпълнителен съвет и правителст- 
глобалните вото на СООР приеха дългосрочна програма за. иконо

;исто
преди

ция. Значи, за развитие 
на диалог за 
въпроси за мира. общес 
таения прогрес и за укре 
лване доверието между 
народите. Новото мнение, 
което възприема размах 
в шета. само така може 
да 'се докаже, без оглед 
на съпротивите и бавни
те процеси с които е об
ременен евтът.

мичеоко сътрудничество между двете страни до 
2000-,та година, която » Палатата на федерацията под 
писаха поитоешаешателите на правителствата,Янез Зе- 
млярин и Иван Оилаев.

Дгаете страни, казва се М1ежшу другото в този 
документ, оценяват че основа на по-нататъшните ста 
бивши и дългосрочни отношения 
витие

литическо и ищеодопич1ес 
■кю. Естественое всестранното раз

на стопанското сътрудничество между югослав 
ски и еъветаки организации, 
преди 'Велвчко трябва да укрепва чрез съвременни об 
лищи и би трябвало същински да влияе върху струк
турата на стокообмена.

процесът
-ое развива различно. Във 

. нсяка страна той има на
ционални особености и витата на движението ма 
това само по себе си до- ' то голяма политическа ои 
казва колко неточнй е

Това сътрудничество

ла на настоящето.
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БОЙЦИТЕ ОТ ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ЗАДАЧИ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА 
МОК НА СКС В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОНЗАЕДНО СМЕ ПО-СИЛНИ Представните — индикатор 

на състонниетолитич-еоки т ооеценява 
къле може наинвече да 
доятоиюесе. Може .вие да 
се бавим ;и с оогавизапи- 
01н;н,и въпроси:. да лейству 
васие отделно, но наши
те възможности ое умно
жават. акжолкхуго действу
ваме в системата. П оня ко
па се получава впечатле
нието. че имитиоаме ску
пщината. Съюза на кому
нистите или ССТН. ’ Ние 
това не може да бъдем. 
Най-годе ми пости жени я 
може да осъществим в 
оарките на собствените 
задачи, каза Янич.

■Съществува мнение., ало 
оед което поел ставките ;и 
жалбите на тоудеп^ите ое сто. 
и гражданите са индика
тор на състоянието в об- ключ и. че най-много поо- 
щ-еството. Те не само. че блемн имат ад мин ист рати 
откриват, кои трупи хо- вийте работници, но сло
та най-често търсят заши ред оценка на Председа

телството. не е така. Те 
считат, че проблемите 
по леене ще ое решат без 

непоследова- утвърдената процедура.
д-окато работниците и сел 
ско стопанските произво
дители правата си най-че
сто- осъществяват чез са- 
мсуп.равитслните органи 
и . съдилищата, па едва 
накрая се обоъшат до Съ 
юза на комунистите.

оките производители ое 
намират едва ма пето мя-Членовете на Междуоб- 

Щинокия отбои на СУБ- 
НОР в Южномондвски ре 
ги-он неотдавна 
т-елно оцениха

ка пета година, а 
останалите години 
тията да
Л'С!3>0.

ПРСЗ 
съби 

преминават де- От това може да ое за-
положи-

изминала- 
та дв уг‘од-ишна активно ст 
и утвърдиха предстоящи
те задачи

— Трябва да схванем.
че не сме псвече начело 
на колоната Ние теглим 
работата в местните общ
ности. Някои казват. че 
това е добре, но аз ми
сля. че не е. В местните 
общности

Об разла гайки 
плана за работа за насто- 
ящата година Милорад 
Велкович. досегашен пред 
седател на Междуоощин- 
ския отбою подчерта.

.тя се базира

та- на авоите права, но 
посочват и бройните про 
тиворечия. бюрократично 
поведение.
ТСЛНО1СТ в провеждането 
на кшститупиионността и 
законността, както и за 
други девиайтни поведе
ние.

че в първите ре
дици трябвя ля бъдат мла 
пи те. а не бойците. каза 
Саша Яворина. народен 
герой п член на Републи
канския отбор на СУБ-
НОР на Сърбия. Тя след но, ако нсса съгласни с 
това добсви. че бойците 
със своя авторитет могат 
да влияят на о-нези. идва
щи начслс- на колоната и 
които трябва да ни измъ-

предII всич- 
па заКчо- на реализацията 

ключенията от Осмото и 
Деветото 
ЦК на СКС. Следващата 
съществена задача

Той обаче подчерта, чс 
отделни борчески органи
зации прекаляват. И мен

за се лание на
Разглеждайки, този въп 

рос. членовете на Пседое-поед-
ст-ои в издателската дей
ност. Именно 
на Републиканския отбор 
Южн ом-ооавск: г 
между първите е сЬор.ми- 
рал отбор за издаване на

дателството на МОК на 
СКС / на Южноморавс1>и 
регион заключиха, че пое жалбите от Лескован. Вра 
дставките сочат все по- ня и Медведжа е на ми- 
зачестишото ое бюрокра
тично отношение на отде 
л ни липа- и готи и без
силието на самоупоавите-
лните о-ргани и обше- ставките е намален, 
ствено-пслитичеоките ос- Ел ад и чин хан. Лебане. Бо 
тя на такова поведение, силегоад и Ппешево е 
ганизации да пресекат пъ увеличен, локато от Сур- 

дулипа и Търговище през 
последните две години не

някои решения на Скупш 
ината или със заключения 

■ та на ЦК считат, че са 
тръгнали в нова оеволю
ции я. Бойците не са на 
наблюдателния пост. па 
всеки ден някой да позо
вават. Има и такива, кои
то критикуват Съюза на 
комунистите, а не предла
гат нишо ново. Трябва да 
раз ли ч аваме пол и тич е ски
те измами — заключи Ал. 
Янич.

По общините броят напо данни

регион
улого лг и шното пав нише. 
От общините Влаостинце. 
Войник. Буян-овац и Цър- 
иа тоава броят на поел- 

а от

кнат ст кризата.
произведения ст НОВ-а. 
Говорейки за поддържз- Гсвопейки за ролята на 

борческата организация 
в нашето общество Алек- 
сандар Янич. председател 
на Републиканския отбор 
на СУБНОР подчерта, че 
ше бъде същинска мъд
рост да се остане: да се 

във сЬ рента 
•осъществяват пелите на 
Съюза на комунистите, не 
губейки крачка с общест
вото и вярата в онова, ко
ето създавахме. В пред
стоящия пеойо-л борческа 
та организация трябва по

н-ето на паметниците Вел
кович изтъкна, че памет
ниците в повечето общи
ни са изоставени и че гои 
жата за тях трябва да 
превземат средите, в кои
то се намират: учили:%а. 
местни общности, трудо- ‘действува 

ЮНА
Когато става дума за оз 
11аменуваяето на събития 
от НОВ-а и революцията 
подкрепено е становище
то. че тържествата тряб
ва да се организират вся-

До Меж1дуобщи-нската 
кожЪеренпия на С-К. ней
ните органи и тела. как- 
то- и до Функционерите, 
миналата голина са от
правени 36 представки. 
Найдолям брой (13) са 
н ап исал и неп ооизвод стве 
ни работници.. Жалили са 
се и шестима поосве.тни 
работника, петима учени
ка и студенти, докато ра
ботниците и оелокостопан

е имало представки и 
жалби.

М. Момчилович
За нов председател на 

М с ж дуобщ1 гнет тя отбор 
е избран Йован Банпц от 
Враня, а за оектеаао Све
тозар Стойичич от Леско
ва ц.

ви организации.

Силен фактор 

на кохезията 

н прогресаМилан Момчилович

(От 1-ва стр.)ГОДИНИ НА ИНЖЕНЕРНИТЕ ЧАСТИ НА ТОНА45

ствуват от антасошталис- 
тиччнжи. на циста листи чес 
кл и б ю рокоат:тчески по- 
з;с.1:пг н която атакуват 
придобивките от НОБ, 
историческата роля и ре
зултатите на революцион
ната борба на СК. основи 
тс яа обществената сис- 
т ама.
строй, концепцията на 
восиггоодната отбрана и 
полята и характера на 
ЮНА.

Сродствата за масова 
информация тчябва па ое

Славен път м 
огромен принос

инженерните частиВ началото на този месен

ь™г ,г <%%%■«“—«*»»»«. —• ггаяж
който

ТОН СТ! 1ТУЦНОШ1И Я
на моста на

импровизиран мост, но 
минали ранените, мсички по- 

Върховния щаб. 
към Върховния

сано разрушаването
назейна и изграждане

левия бряг на реката
оперативната група и 

рота

Инженерното поделение на командира Симонович 
строи мост в Лебане,иа

деления на
Този подвиг на инженерната^ ^ обкпжажт „а

бодни И за лобода на партизаните » 
офанзива. Това станало ма 7 

значението ла този подвиг 
Тито рошил 7 март

Със същия ентусиазъм, какю във войната, чи
слящите се към инженери штс части на ЮНА прдаъл- борят за свободен, култу-

нхаб допринесъл за
4500 ранени и 
Четвъртата вражеска 
март 1043 годила. Поради
върховният ~лат,тм части на «а-

жи/а и в слсмвоечшия пориш лл построяват пътища, 
мостове, железопътни линии, тунели и други обекти. 
I Гасения ш сте » сттюпюки рсиоогатъчио развитите по- 
граишчши общини Димитровград, (Босилеград. Сурду- 
лица. Бабупмшща и други шс помии всеотдайната по
мощ на. инженерните поделения на ЮНА.» електри
фикацията па селищата, прокарвалото ма нови пъти
ща, изграждането ;на. железобетонни! мостове. С това
още повече укри...ш не разрив щуро единство на народа
и Армията, като част на народа и делника придобития 
на югаславокита счималитмеока революция.

тен яемекаатичеоки в на
лог и аргументирани ра
зисквания. за ла бъдат 
н аме' репи най-п ротрес» ге- 
ннте решения в шданоми- 
чоокня живот и политиче
ските отношения, па на
сърчават м сплотяват око
ло себе си. наченалите 
гворчсскн сили на обшс- 
етвото.

да ой честкую 
шитс въоръжени сили.

Мене никой шс е питаш защо съм заповядал ..Моне ними п Поя№ ашчт видяха защо
разрушат н,;датс всчс бяха ое оттеглили

дойдат да ни преградят 
направят тоиа. име щяхме 

такова геройст- 
в бъдеще, ако

да се
това’ е направемо. 
и нс мехжаха тю че

Ако бяха могли ла
Убеден съм, че едно

бойни те се гшояии И 
вашата строма . 1 и 1 °

от ново да
пътя.
да. «астра1даме..: 
во на нашите 
някой нападне

Ст. Станков
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РЕГИО ПАЛИЛ ОБЩНОСТЮЖНОМОРАВСКАТАСКУПЩИНАТА НА 
В ЛЕСКОВАЦ' ПРОЕКТОАМАНДМАНИТЕ И ПУБЛИЧНОТО 

ИМ ОБСЪЖДАНЕ __________

РЕГИОНАЛНАТА СТОПАНСКА КАМАРА В 
НИШ

На чуждестранния капи- 
по-широка врата

СЪШО-
свобошшите мити,и 

СЪЗДИ-
банката отлелия Фм

Бавно преодоляване на изостаналостта
по двагион да постпои 

обекта на териториите на 
общини не се реали- 

големитс

• Значително е подобрена работата на правосъдия е 
органи • Мерките за стопанско развитие не се осьщс 
ствяват

Изселването иа съобй- 
те! черногорците и ме,ал
банското население в три
те общини ш ■ Южломо- 
ра1в01сата оешо,пална обш 
нОст. относно Южна Сър
бия : Буяновац, , Поетото 
и Мадвсджа въпреки яс
ните стан сви,ига и пред
приетите МС1РКИ ПРОДЪЛ- 
жвва. Според сведенията 
в тези общини от 1985 
година са ос 
1629 лица сръбска и чер- 
нопорока националност, а 
само л.оез 1987 година са 
се изселили 500 души.

тезитал зират. зашото 
стопански обединения не 

икономически 
това. Наред с

открито, а се ползува с 
твърдо перфидни методи. 
Съдебните и поавосъдни- 
те органи значително са 
подобрили работата си 
особено .кадрово са укрсп 

и допринасят до го- 
стабили- 

положенисто. 
на не-

или предприятие, 
то и в 
чваки зоми да

• В разискванията в 
Регионалната стопанска 
камара в Н иш е изтъкна 
то. че на чуждестранния 
капитал т.оябва да се 
предложат,по-смели оеше 
ния.

намират
ийтепес за 
теча не се ползуват и на
личните природни оссур- 

тези общини, ооо-
пе с
наНоова организация иши 

коогне ра си на
бено иа селскостопански
те площи и туристическо- 
гостилничапските възло

ва осъществи 
ция. Чужденците ще мо
гат да създават м договор 

Затруд

нали 
ляма стопен за 
зиране иа

За изселването

Според в-п Ива.н Гор- 
ниш-

кия правен Факултет, по
ни организации, 
не,ние представляват мно

чнч. пооФеосга на
жн-ости.

Скупщината на 
моравската 
,общност прие 
ние ла се 
блика та ускорено 
идване на 
планове и мерки, зашото 
положението (спорел оце
нка на някои

Южно- 
регионална 

заключе- 
търси от Репу- 

изпъл
ня белязаните

гебюойнкте предписания. оталбанското население
общини благо-

стишато е по-високо каче 
ство ноеди всичко пора
ди увеличение броя 
вариантите. Поешлага ое. 
че ■ чуждестранно 
може заедно с наша ОСТ 
да създаде

Затуй трй счита. че засе 
открехнати-

тези три 
п;нIятстнуна голямата сто 
папска изостаналост, коя
то бавно се преодолява. 
През изтеклата (1987) го
дина не е построен пито 

стопански обект на 
трите об-

га са само 
вратата за прилив на чу

на изселили

жлостранеи капитал. а 
трябва по-смело ла ос от 
варят.

лице

ОСТдруга
един 
територията на диекутанти)ТЕМАТИЧНО РАЗИСКВАНЕ НА ИКОНОМИ 

ЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ В НИШ В предоставените мате
риали на делегатите 
Скупщината и от разис
кванията ясно 
че албанският национали
зъм и сепаратизъм вслед
ствие на предприетите ме
рки сега не

и доколко- 
изселването

е драматично 
то не спре 
ще се множат чисто етни 

каквито

шини. а засега едиистве- 
Леско®ац и Враня чрез 

производ
на ..Сим-

на

Амандманите 
откриват дилеми

но
откриване на 
ствени цехове 
по". ПКВ.и ДР. правят 
опити да опре изселване
то. Становищата всеки ое

пролича.
че ските селища 
вече има 
община.

в Поешевската
собстве1 рич. професори ,на Ико

на комическия факултет.
Посочвайки, че до кон

ституционни промени е 
трябвало да се дойде по 
папи създаване на възмо 
жн-ости за излизане от 
кризата, д-р Миошоаг Ни 
коитич. а и останалите 
участници в разисквания
та. изтъкнаха, че аманш- 
маните не са ясни за по-

Обшеегаемата 
ност. организациите 
сдружения труд. лични-

Ст. Н.действуват

БОСИЛЕГРАД: ПРЕДИ И СЛЕД ИЗБОРИТЕ В СКят труд. планирането, съв 
местните влагания, поло 
жението на техничеоко- 
техполо ги ческата систе
ма и други категории 
обшествеио-икономичес-" 
ките отношения бяха в 
центъра на вниманието 
на младите, които участ
вуваха на тематичното оа вечето хора. нито са съв

Партийната база търси аниияна.

По време на публичното обсъждане на отчета за инспектора по пазара ка- 
д^годишната работа на Общинския комитет и него
вите органи и тела членовете на СК в общината по
търсила по-голяма отговорност в изпълняването на 
задачите, раздвижиха някои нови въпроси, като по
търсиха неотложно да се решават.

то са потърсили той да 
се смени от тази длъж
ност.

Твърде сериозни проб
леми се явяват поради не
последователното осъще
ствяване на кадровата по
литика. Тс-за дразни хора 
та и забавя стопанското и

па поели 
да се гово

сем. прецизни.
■всичко може 
ри. че те откриват много 
нови дилеми, 
ва -би трябвало да утвър 
жлаг-ат точно и прецизно 
промените, 
ем. начина и пътя н,а из

зиюкване по пооектоаман 
шманите на Конституция
та на- СФРЮ.

На това разискване, еш 
но от ловенето подобни, 
които ше организира 
ОК на ССМ в Ниш. Увод 
ни изложения пошпеооха: 
д-р Миодраг Николич, 
декан, д-р Зоран Арандже 
лович. д-р Съобиянка Ни 
колич и д-р Живоин Пе-

Изборната дейност на 
СК в Босия,еградска общи 
на приключи преди три 
оедмици 
проведено и отчетно-избо 
рно заседание на, ОК ка 
СК. Преди това по повош 
отчета на Обшинокия ко
митет. Председателството 
и останалите тела в пър- 
вичние партийни органи
зации бе водено публич
но разискване, характери
зиращо се с голяма от
кровеност. Бяха посочени 
някои слабости не само в 
работата на тези органи 
и тела. но и в обществе
но-политическия ,и стопа-н 
ски живот в общината из
общо.

Повечето първични пао 
тайни организации от Об 
щинкжия комитет, остана

зпитание лошо етоланис- 
създава недоволство 

всред просветните работ
ници и предлагат компе
тенциите й да превземе 
Основното, училище в Бо
силеград или пък да' се 
обедини със 
ООИ в някоя от съседни
те общини. В Гложие и 
Белут са потърсили зана- 

политическите

Вместо то
ва.

бекогатокоито жела- обшественото развитие. 
Когато се предприемат 
мерки за премахване на 
пропуските до изява ид:

лизан-е от кризата и по 
тоя начин- па отстранят 
дилемите, които оега съ
ществуват.

съответна
ва. опортюнизмът. неза- 
сятането и лъжесолидар- 
ността. На отчетно-избор
ното заседание на ОК на 
СК на пример бе подчер
тано. че раздвижен,ета ак-

БОСИЛЕГРАД
поед
школи па ОК на СК и на 
МОК на СК в Лесковац 
да има курсисти и от те-

в
Изостават конкретни 

предложения тивност за сменяваме на 
секретаря на Секретариа
та за стопанство и Финан 
си към ОС (Симеон Гри- 

и торов) е останала безре- 
зудтатна без оглед че му 
бе наложено идейно-поли 
тичеоко наказание и че 
ОК на СК няколко пъти 
работата на този оогдн 
оценява с отрицателна 
оценка. Не е реализирано 
и решението на делегати
те на ОС в предишния 
състав зя сменяване на 
инспектора по. пазара 
(Любен Богооловов).

Членовете на СК. с тях 
и трудещите се и граж
даните реагират и търсят 
всеки — ако не досега то 
занапред — да понесе от- 
говор ност за о нова което 
е сторил и за онова кое
то е трябвало., а не е из-

хни среди, понеже им 
трябват повече такива.ка 
д.р.и. Комунистите в цеха 
за сушене на овошия 
зеленчуци са, изтъкнали 
необходимостта от по-го- 
ляма връзка между ОК 
на СК и първичните орга-

тс конституционни пооме 
пи. Разбира се. пои то
ва очакват качествени, по 
■омени в по-нататъшното 
общество но-икономи,чес
то развитие на нашето са 
моуправително ооциалие 
тичеоко общество, пре
ди всичко за понбързо 
преодоляване на икс!ном:и 
ч,е,ските и стопански зат 
руднения.

На- събранията ое лава 
подкрепа на промените, 
а при това. ое предлага 
по,-толяма прлчизност на 
отделни амандмаии. Но. 
изостават конкретни пре
дложения. Разискванията 
с.а в хол и спорел приета 
та програма същите тоя 
бва да приключат към 
кпая ка следващия месещ.

В Босилеградска общи
на публичното разисква
не върху иооектоаманл- 
маиите за промени в Ко 
нстатуцията на СФРЮ ое 
провежда спорел утвъпяе 
ната .и приета програма.. 
Председателят на ОК на 
СОГН в Босилеград. Си
меон Захариев, ни увело 
ми. че в досегашната ак
тивност по този въпрос 
са проведени събрания 
в 70 на сто от общия бр
ой местни организации 
на Социалистическия съ
юз. Обша оценка за вси-

низации като са потърси
лите обшественонполити- . ли членовете на Полити
чески организации и от 
ОС са потърсили повече

чеокия актив да бъдат 
по-дейни Членовете на 
СК в ..Слога" са потърси
ли управлението за обще
ствени приходи към ОС 
да изготви информация 
за данъците и облагания
та. които заплащат собст
вениците. на частните за- 
озаватчийниди и тъотов- 
скй магазини в община
та. Тази организация как

ла се ангажират в осъще
ствяването на приетите 
решения, и заключения и 
в решаването на въпроси 
в областта на ПТТ и път
ната мрежа като и за по
добряване на приема на 

. ТВ и програмата на Ра- 
•пиЬ- Ниш. Комунистите в 
основните училища в Гор 
на и Долна , Любата на

чки е. че проведените съ 
брания са добре органи
зиращи и посетени. Безс
порно това 
ние. че каоелекието в Бю 
силе,градска община с то 
ляма сериозност и инте
рес следят

е погвъ.ожше
то и няколко други е сло- 

ггоимео пък са на мнение. . жила забележка върху 
че общинската СОИ за ботата на отделни

ции на ОС. О'собено на
ииспек пълнил.М. Я.поелложени- осножно образование и въ В. Б.
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ОРГАНИЗАЦИИ И
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА ССТН В 
ДИМИТРОВГРАДНЕ ЗАБРАВЯТ СВОЯ ДЪЛГ Работата на ОС е на 

публично обсъждане
па. * ?мЩ‘"ЯТ комитет на СКС мина на самофи
нансиране • Щатните сътрудници в ОК на ССТН 
вече са получили допълнителна работа • Преди вси
чко ефикасна дейност — това е девизът 
лизацията в политическата сфера

Спорел думите на поедее 
дателя на ОК на ССТН 
РАНГЕЛ ТОШЕВ в служ
бата вече е извършена из 
вестна рационализация: 
щатните сътрудници са 
получили допълнителна 
работа — единият води 
работата на Червения 
кръст а другият наТурис 

. тическия съюз. По. тскзи 
начин се - кономиоват зяа 
читални обществен» сп-е 
петна. Например досега 
личният доход на щат
ния работник в Червения

на рациона-
Членсвете на Председателството на Общин- 

оката конференция на социалистическия съюз в 
Димитровград на проведеното заседание на 10 
т.м. приеха- — без разискване — отчета за изтек
лата двугодишна дейност на Общинската скуп
щина. нейните органи и тела. В отчета се под
чертава. че работата е била успешна и плодотво

Организацията на СК и 
останалите обцюствено- 
пол-итически - 

Сурдулищка 
проявяват висока 
ио-ст да се избелят в собс 
твената си среда- за

рат — казва Иван Марин 
кович.
ОСС. — Но ако оценим, 
че има място да бъде на 
мален, тогава аз ще ми
на на волонтеоска работа- 
и ще се върна на работно 
то си място в „Мачкати-

предоешател на
организации

община 
ГО-ТОВ-

в

Чтзна. което е повлияло и въоху сигуоностното по
ложение. което е стабилно, и върху побоите ме- 
ждунапионални отношения в общината.

Взимайки оешени-е да се пусне на публично 
обсъждане Поедседателството поне поедложе- 
нието на Координационното тяло за кадрови въ
проси !към ОК на ОСТН. за председател на ОС. 
председатели и заместници председатели на съ
ветите на ОС да, бъдат преизбрани сегашните

пълен
уоп-ех на започналата с 
Осмия пленум на ЦКС 
Ц йона лизалия във всички 
ссЬеои на обществото. Те 
даже имат и едно задъл
жение повече: със собствс 
ни пример яа насърчават 
рационализацията 
налите сегменти на обше 
стаената

ца".ря
Председателят и секре

тарят на Председателство 
то на ОК на СКС са волон кръст е ангажирал 90 на 
те с и и б л а гоша-пе и ие сто от средствата на оогйна

в еста- деици на тези постове. По време на разискване-
се изяснят- то трудещите се и гражданите ше 

■въз връзка и с това предложение.
Разискването върху отчета ше трае до 4 ап

рил. а кан дида-ц йонната конференция на 
на ССТН ше бъде проведена на 8 април.

А. Т.

организация. 
Два са основните 

поненти на
пком-

рационализа 
Ц11 ята в обшестве но-лол и

ОК

тичееките организации; 
нямал я ва н е на сл ужб ите 
и функционалните йназхО

ДИМИТРОВГРАДди н повишаване есЬекти 
вността на

л
обществено- 

гголптпческата дейност.
Когато с.таЕа лума за 

първия компонент, мла
дежката организация. бо 
йшгге н Синдикатът имат 
сравнително лесна рабо
та. Първите две органи
зации нямат пооФесиона 
лни служби. На шатна- ра 
бота в ОК на ССМ само 
е председателят, а секре
тарят на Председателст
вото получава волонтеос 
ки добавки. Председател 
цт ЛЮБИША СТАНОЙ- 
КОВИЧ изтъква, че зана
пред критериите за изра

Разграничаване и в Синдиката•У

- >г.п- След Общинския коми
тет ка Съюза на комунис 
тите. който преди извест

Весна Димитрова. Радми 
ла Пеева. Видойко Го
це®. Зооииа Петрова. Ва 
сил Станков. Марйан Пе
тров. Лена Тодорова и 
Никола Димитро®. За 
член на Председателство
то е избрана Зорица Пе 
трева вместо Биляна Мар 
кезич. Вместо нея Петро 
ва е избрана п за член на 
Междуобщинския сишш 
кален съвет За членове 
на междуобшинските от
бор:. на- синдиката за гоп 
ско стопанство текстилна, 
кожарска и гумарска про
мишленост. както и за 
здравна и социална заши 
та са- избрани Ранко Стан 
коз вместо Недко Джур- 
оз. Ангел Таков вместо 
Асен Радо-инев. и л-р Ма- 
пкола Янков—Вукичевич 
вместо Чирич.

но време смени осем свои 
членове и три в Предсе- 

Общинс-
тоза Общинският коми
тет тази година мина :на 
сам с Ф и н ан си ране. Обаче 
службата му с 6 платени 
лица (2 щати сътрудни
ка и 4 административни 
и помощни работници) е 
•обемиста и до юни. как
то б-е изтъкнато на отчет
но-изборното заседание 
на ОК на СКС. Ше пре
търпи известно намалява

низанията.
Да сс повиши ефекта® 

костта на дейността- — то 
ва всъщност е девизът на 
ряцк-о-нализацията в общ-е 
стаено-пол итич-е оките 
газизации. .Времето нала 
га. казЕа Стам-енко Янко

ьателстчлто. и 
кият синдикален съвет в 
Димитровград на 10 март 
тази година-, смени девет 
свои членове и елин член 
на Председателството.

ОР

До тези премени в 06-вчч в уводния си доклад
да отчетно-изборното за шкнекия синдикален съ- 
сспание на ОК на СКС. .вст дойде поради „изто

щителна работа" на ня-зходване на средства ше 
бъдат оше по-стооги. За 
бойците отдавна е извее 
тно. че най-съзнателно 
се отнасят към всеки ла 
ден им от обществото ли 
нар. В Общинския синди 
кален съвет платени ли
па са председателят. ш>о 
Фссионалният сътрудник 
и административната па~ 

- бзтничка.
— Това не е голям апа-

ла имаме много по-мал
ко- а за сметка на това 
много по-ефикасни съб
рания и заседания и по- 
кон костни закл юче пия. 
Вм-е-ст-о да заседаваме, тр 
ябва ла ра-згъш.ем кон
кретна дейност на тере
на. И много по-често и 
н-о-отрог-ош.о ла проверя
ваме кой как осъществя
ла приетите стапо-ш-пиа и 
решения".

кои членове, пооали се
мейни причини, но нлй- 

неактив

но.
Общинската конФереи 

пия на ССТН също с 6 
платени лица с в подоб
но положение. Освен пое 
пселатсля на 
ССТН на шатна работа- 
са и 2 сътрудника, глав
ният и отговорен к-сла.к- 
тсп на ,.Сурлуличкс ново 
сти ". ад м ил. и сто ати ви ата 
работничка и шофьорът.

много поради
кост. Сменени са Любнн- 
иа- Колева. Зорица Елен- 

Павж.на Василева.коза.
Дкмптар Каменов. Бпля-

ОК на

на Марковнч. Славица 
Стапулова. Атанас Леко®. 
Георги Илиев и Драган 
.Пейчев. Вместо тях са нз 
бранш Руж....а Алексова. А. Т.к. г.

НЕЗАИНТЕРЕСОВАНОСТ, СОЛИДАРНОСТ, ИЛИ...К2ШШШ2Ш
не усилията, които полагат в работата сн! 
Все пак се касае за хора. А тсеа и такова 
тихамалжом решаване на тези, и подобни 
въпроси не може никак да бъде в полза на 
кадровата политика.

Такива безжизнени събрания са по
вил и за повече въпроси. Един от тях 
е дали участвуващите в тях са незаинтере
совани. неактивни или пък не им с ясна 
•материята, която е на дневен рея? Дали. с 
такова приемане да документи и материали 
не искат да понесат част от бремето на от
говорността (I). дали с мълчание негодуват

оюплпе. Общинският синдикален съвет това 
п-анрови когато прие отчета за действува не 
то на организацията на работниците в об
щи'..ата,. а Председателството на ОК на 
ССТН когато прие отчета ла изтеклата л«у 
годишна работа л.а Общинската скупщина, 
нейните органи и тела.

Таза рс ос случва зл. пръв- път. Тази 
..ефикасност" не е характерна -само за спо
менатите Форуми, Без оглед, че отчетите 
може би са били твърде конкретни и съдър 
жатеяни трудно е да се повярва, че с нищо 
ле мотат ла сс допълнят, че нещо от тях 
ле трябва да се -премахне. На заседанието 
ма Председателството на ОК да ССТН бе 
прието- и предложението на Кооодииацион 
мото тяло за кадрови въпроси. според гсое- 
то се,гашт.ите функционери в- ОС да бъдат 
преизбрани и за с локва тия двугодишен 
мандат. Не трябваше ли да се изпишат п<>-

Когато събрание на някоя организация 
— без оглед ка което и ла 

кьоо »ремс есте
та сфи-

орган или тяло 
е равнище — завърши за

помнели. че се касае
така? Какво е съ- 

сфикаспост?
ств-сно е ла ое 
касност. 
лържапшето и

Дали винаги е
йената на тази

началото на януари 
Общинския

а прели
Състоялото ое в синдикален.'

т.г. заседание на .няколко 
:на ОК на

Димитровград.
П редеел ател ството

съвет в
дни и на '
ССТН в Димитровград.

ефикасност . но са
Именно, члешовете

ПРИНЦИП ТРЯ-б

само че потв-ьр- 
повод

не
ди-х.а ..високата 
за различно нагаждаме.
на тези Форуми, в които тю на тези вд^,7/ШССТВЯва политиката па СК

обшсствепо-икономичос-
за създаване 

и -работа

или пък проявяват солидарност с тези. ко
ито предлагат .или в 'крайна- линия не са 
в състояние мишо ла изменят?! Сигурно с 
едно: без отлея за какво се касае, е 
шиите усилия за премахване ма- трудности
те тота с отрицателна проява, която никак 
пе може да тласка напред.

ва ла. се
за по-ускорсяото 

-политическо

сега-
разв.итис и

за живот 
гражданите, отчетите за 

— без разпи

к-о и
условияна по-изгодни

В.Б.—А.Т.на тпудешите се и
работя приехадву гол и ши ата
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УСПЕШЕН СТАРТ НА ТО „ДИМИТРОВГРАД" В НАСТОЯЩАТА ДЕЛОВА ГОДИНАИЗКЛЮЧИТЕЛНО
НОВИ МОДЕЛИДва месеца за оптимизъм „Димитровград" пре
длага на пазара нови

„Сну-модели ксцкове. 
зи" се произвежда по 
мустра от Франция, а 
/Гипхорн" са кецове за 

маса. И два- 
търсбни

Миналогодишният яунари е ндхвърлен с 19, а 
февруари дори с 26 на сто

ловата единица на „Ти- 
гър-тграмет" значително е

Трудовата организация 
, Д имнт.равград’ ’ преизпъ

лни със завиден процент 
плана си за първите два 
месеца на настоящата де 
лова година и вместо 830 
тона. произведе 908 тона 
различни изделия.. По то
зи начин миналогодишно 
то януарско производство 
е надхвърлено е 19. а 
февруарското лоои, с. 26 
на сто.

гекис на 
га модела са 
га домашния и чужде-пдаобоен .пласментът 

л им игров град оките обув
ки. Ръководителят и а оди

Саша Димитров

па

! ггранпите пазари.
■нищата
ни уведоми, че от залежа
лите към коая на 1987 г. 
400 000 чифта обувки са 

115 000 чифта,1

Италия. Ф.ран- 
Австрия.

вачитс в
Гърция.ция.

ФГР. Англия и Полша са 
доставени обувки и други

продадени
Продадена с и целокупна 
та януарска и Февруарска 

обшо 233 гумено-технически стоки 
на стойност 776 000 дола- 

10 на сто иад

ПРОДУКЦИЯ -у
000 чифта обувки. 

Трудовата единица ..ТеБлагодарение на по-го
лямото ангажиране на де

ра или с 
плана за
ари. Продължи ли 
..Димитровград" и 
година ше бъде положи-

хничеока гума" с оше 1г*и- януари и Февоу- 
така.

Производство на профили на

добра. Попълнена с ра
ботници от нямащи до
статъчно робота цехове 
на ..Димитровград”, тази 
трудова единица работи 
,по-добре отпреди и ефи
касно изпълнява задълже 
млята си 
„Еломес"
..Каросерии" от Скопие и 
Нови Сад. „Икарус" от но поез януари, -на купу-

-линия

Земун. ..Дубрава" от Заг
реб и други партньори.

В момента особено за-

ДОМАШНИЯТ ПАЗАР ЩЕ „ГЛАДУВА"
Поради големия интерес на купувачи от чу

жбина, домашният пазар най-вероятно ще „гла
дува" за „Степс" и ,,олд стар" кецове, макар чс 
беше запланувано на домашния 
намери половин продукцията. Не може да бъде 
удовлетворен дори и искът на голямата търгов
ска мрежа на „Обуча" от Белград с 320 магазини

500 000 чифта обу
вки. Предимство ше имат продавниците на „Ти
гър".

тази

доволство доставя осъще
ственият износ н.а конвер 
тируемите пазари, който 
бе договорен през октом
ври миналата година. Въ- организация в Димитров- 
нреки сериозния недои- градска община, 
мък :на- материали, особе-

телен износител, което е 
успешна дейностпазар да се залог за 

на най-голямата трудова
от сделките с 
от Шибеник,които могат да продадат над

Предраг Димитров

МИНАЛОГОДИШНИ СТОПАНСКИ РАВНОСМЕТКИ
„АВТОТРАНСПОРТ" — БОСИЛЕГРАД„БАЛКАН-КОМПАС" — ДИМИТРОВГРАД

СКЪРЦАТ, СКЪРЦАТ 

ПАРИ КОЛИНЕПОВТОРИМА Е 1986 ГОДИНА
Резултатите на гостилничарско-туристическата ор

ганизация „Балкан-Компас" в Димитровград през ми
налата (1987) година са сравнително добри, но 1986 
година е неповторима.

динара, което е увеличе
ние от Ю5 на сто в срав
нение с 1986 година.

Както бе изтъкнато на 
събранието при сегашни
те условия шансът на 
„Балкан" е в икономиите, 
повишаването на трудо
вата дисциплина и каче
ството на услугите, хигие
ната в обектите, повече, 
от които трябва да бъ
дат ренотаирани. Фактът, 
че хотелът в града е по
сетен най-много от тоан 
зитни туристи, задължава 
колектива да подобри хи
гиената до желаното рав
нище.

Превозните средства на босилеградската транспор 
тна организация са стари и това е основната прйчина 
за големите разходи, които изяждат дори 75 на сто 
от доходаТова е основната кон- ро-голям от оеъшестве- 

статапия на заетите, кои- ния общ доход поез 1986 
то неотдавна на общо съ- година. Доходът е увели- 
боание разгледаха окон- чен с 82 на сто. чистият 
чателната равносметка за доход с 83 на сто. а аку- 
1987 година!. Като обек- мулацията с 55, където 
тиина причина за такова са отделени 347 866 732 
стопанисване е посочено динара В деловия фонд 
намаляване на транзитни- са отделени 308 214 971 
те туристи.
съответното решение на 
граничния пункт, по то
чно фактът, че с уоежда- 
нто .на пункта обектите 
на границата са отсечени 
от главното шосе. Покрай 
тоша и доста . субективни < 
слабости са ..доивинели"
Финаноошите резултати да 
не бъдат по-добри. Меж
ду, слабостите самите зае
ти изтъкнаха и отслабна
лата трудова дисцишш-

От миналогодишната пс 
чалба на босилеградски 
.. А вто-тр а'н опорт’ ’. 
е малко повече от 1,5 ми 
лиаода динара, са остана 
ли само. 1,039 милиона 
динара?!

В структурата на об- 
най-голя-щи_я доход 

мо е участието на път 
чия транспорт — 679,2 
милиона динара. Бензи

която

ностанцията е осъщест 
вила 405,6 товарният 
транспорт 385 и ре
монтната работилни
ца 69 милиона динара.

Къде са се де,пали тол
кова пари?

Едногодишният труд на 
работещите е заплатен с 
279,7 милиона динара и 
тази сума е била достатъ

както и не- динара или 53 на сто по
вече в сравнение ,с 1936 
година. Около 150 заети 
в тази трудова организа
ция са осъществили поез Преди всичко това са 

чна сордният личен до- лошите пътища 
ход ,н.а един зает да се 
.повиши на 1&3 855 дин.
С около 92 милиона д.и

и аморти 
Зиоаните автобуси и ка
миони. Превозните сред 
ств.а на „Автотранспорт" 
са стари средно по 10 го

миналата година среден

нара еа задоволени изиок
ваниятя на обществено- дини. така' че ■ поддържа
те потребление. Остана- нето им „гълта" големи 
лята Част на миналото- паси. Безспорно е обаче, 
тишния обш доход на че разещите можеха да 
..Автотранспорт" — около бъдат и по-малки, ако 
ло 75 на сто — е изразхо беше по-висока 

функционални

на.

готовно
стта (и способността) наВс.е пак всички ое' съг

ласиха. че от постигнато 
през миналата година мо
гат да бъдат доволни. 
Осъществен е общ доход 
ОТ 1 789 269 423 
който е със 100 на сто

ъвана за
те нужди на оог-а.низаци 
ята?! Това е най-неблаго
приятният Финансоз по

колектива да праши 
големи икономии. В това 
■отношение.. както казва 

казател в годишния ба- директорът ЙОРДАН ВЕ- 
ланс на „Автотранспорт". ЛИНОВ. има и недопусти 

• Кои са причините за

по-

динара.
го’ мо нехайство.

лемите разходи? • м. я
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ'Комунист
рган на Съюза на югославските комунисти Брой 1612 година ХБУ

и на Съюза на комунистите в Сърбия Белград, 18 март 1988

г л

Как да се стигне до истински кандидати
У Рите.. които в такава икономическа система сдружения трущ и местната общност- До 

кратизация- н‘ у33^0*1116 П'0'ГС,ЛЯМ;Д Д-е.мо- би били ясни и надЕоом пелени. Федерацията. При това би трябвало да ое
въртят около ° ш’гств‘ото 11 по-нататък ое Касае се преди всичко за (привидна) зачита принципът за директното съотноще 
много — ,п—ни опраси. Не е .неяснота по отношение на минималните ус- ние между значението .на някоя функция 
пенията Г 11 к<>гато се кас?е за изме- ловия, юомто би трябвало да изпълнява вое- и отгоиориостта за изпълняването на съ
нно показ 113а1ГО®телната процедура. Име- ки бъдещ кандидат за да бъде изобщо щата. като съществен -елемент в тази про- 

' ‘ * а с'; че тлка наречените отвор.;- прието овидентирането му. Понраво. всеки цаду.р-а. Ако 'бяхме по-рано уважавали този 
Функ, < ИДаТ0К!1 ЛЛСТИ‘ КО;ИТО за отделни човек може да бъде озидеятиоан. обаче не принцип, не можеше да се случи на .разли- 

'1',1.; .ПЪК и 3:1 ппи-висшите. се пред- бива да се потвърди ясно предложение, чните функции само да се пременят отдел-
л"»'т кандидати, сами по себе не ако не изпълнява минималните условия, ни хора. които са изпълнявали политичее-
оо^зпечават съществени промени. Казало Все пак може би 'прекадено- много поете- ки и държавни функции и въз времената.
°У се' ,че с това само е стеснена, но н.е и идваме процеса на овидентирането. забра- когато в името на народа са приемани до-
пр-.махната възможността че разни кадрови . вяйки. че крайният изход в чай-голяма сто- ри катастрофални решения или са бивали 
кухни в името на избирателите, а по систе
мата на затворени кандидатски листи, сече

пен зависи от първия етап. от евидентира- неми наблюдатели. Може би само в това 
нет-о. Ако вече въз всяка организация на е причината, че дългогодишното заклина- 
одружения труд съществуват утвърдени ус- но в програмата за икономическа стаби- 

избор. Теза дете- по-късно масата избира- ловия. които трябва да изпълнява този или лизания не даде никакви резултати, 
тели ще участвуват в изборите ще поел- онзи работник да би ме-гъл да

предварително да извършат действителния

извършава
ставаява само слис обикновена Формалност, своята работа, тогава п-оне три пъта] би 

- Но. тук работите се заплетоха и ее на- трябвало да бъдат по-ясни и 
мерихме в задънена улица. Не знаем, по- 
псазо. как тряоза да тече изборната лрзле- делни функции. Разбира се. всички иска- Функция, за председател на Председателст 
дура. която би отговорила на идеите и плу- ния би трябвало да бъдат явни. зашето ®оте> на СР Словения Дали тава е картина

Още на ,нешо трябва да се обърне вни 
мание. Главното внимание е насочено наисканията.

които, ое поставят чтеод кандидатите за. от- избирайето на кандидати за най-виешата

на действителното разпределение на -мо
щта. относно на безсилието на делегатската 

в система? Истина е. че ® стопанската оисте- 
ма обляга-ша ое върху .разпределението така

ти. то ест листите с повече кандидати не ла се каже ” «*•'» м"°«> възможности за 
водят към съществено подобряване, но ос- потвърждаване на ефикасността на деле- 
зултатите може да излез-нат съвсем пмгл- датската система <в практиката. Или мас*. 

° «мюложни. Създава -се само илюзия иа би ее ,касае за туй. че множество Функции 
демократичност, която фактически .не води в Делегатската система преди всичко, по- 
към качествени промени, а по близка с на собствената им бюрокрашзащщ са

ли гпмгппми квлзидсмокпацията. а не „ссамеупра.вптсл- «<► тази степен непрогледни. че хората ня-
н.з сбшсстзснозтта тези свои поогпами. мат вече много довейте ® нейната ефикас-

Все пак, пешо с сигурно. Дългогод;;- ,та ‘ ‘ ' п-ост? Във всеки случай голяма част от от-
шната разпределителна икономика сама по т1ка .речените а юг,;- говооностга за едно такова състояние тр*б
себе- казали бихме, дори оосктивно. вшсс. • ка1[ЛИ,датит.„ какво и бъде съдър- ю ла |1И,Ш1Ше на ооществеко-политиче
много особености или деформации в изо,- им 1И ка1к т1П.:>гпа,митс и кандила- ок«™ оргадшзации. Изпуснахме оше един
рагеляата система, в проноса на юлеюш представят нл обю.-стдансстта? Удобак момент. Ако бяхм; навреме изготви-
НЗ к&здялзти за разни Функции. М> „ М1КЖ> Исппккп оттюк1ш така чс ое л" «*»«" '• конзкстентни програми за нз- 
жало би ла ое каже чс съществуваш.п представа като чс ли за гоил не « от визата, изборите биха. могли да
•кс пазарна стопамака система, «жраи мда- ПЛЗМИСЛ1, ссришно. Често воичко това «дш от съществените етапи
го-бройпито други последици, има рошшсл гротсишо. Ако „л пас днес. 1,1 осъществяването на тази програма-..Имч-
ио влияние и ВЪРХУ кадровата «оли ика пс с 1Ш115т, ясно ка- ™'о. знаели бихме предварително точно ка
То а разбира ос. показва. че подценяваме ■ очакваме ют клшишлтите ... с ш» те м»и каишки» са ни потреоки. отмоото *-и 
обективната взаимна зависимост пя стопа - .избипа1ЧШНТС. то- *<»» ®а «нтипаме. а също така бихме
ската и политическата система пад «ъш ^ ^ 1тшпа, „яма лл .н:,Всеки, ое освободили и от слепотата, че избиране- 
субскти-вко нс може т (М и ■клипитт за
:л затова се намерихме в ч,‘; тряблало. например, ил пи даде отговори иа щескв-ено значение.
« затруд.кшия. от?коитОлНам ^ едшштс лмиюси:

рализма на самоуправителните интереси, а првд1ста(вляват 'основни 
не на многопартийната или еднопартийната всичко, в процеса .ка овидентирането. 
политическа система. Уверени сме. че

критерии. преди

по Без достатъчно, конкретни условия, 
старому вече не върви, а не знаем как да зависимост от функцията. >з ту соените лис- 
бъде по ис-зому.

Най-често се говори за някакви прог
рами на отделните кандидати, обаче не 
ясно какво би трябвало те да представля- 

по съдържание и по обем. Още по-.мал- 
ках каня—датите би представили

ват
ко е ясно

|[пй-от101юпнитс Функции би то на май-,висши Функции е въпрос със съ-

Тъй както -развръзката на обществена
та. криза зависи предимно от .поведението, 
отношенията м обстоятелствата взл всяка 
частина ма обществото., по тази начин би
хме биоти дословно принудени внпмамието 
•си да посвещаваме, -преди веняко. нл об-

полнтика иа

калр^затГшлитвка. а съшовпемстшо
к л ' ' пази ре д ел итс лл I а та икоя-омиче- 1шТС 1ЮИ,|И,Ж за яългогод.иишата

противно. С

не — Кои ио шегп':лг)' мисямо сп п»1.цсс1:№"-
шепяомчппемах&ам е

4'СЮКШ) и: 111'ОЛ.ИТИ'Ч'ССЖП КРИЧЛ. ЮП'ЯТ'0- ЛОРИ осипянюм пешо 
решения тази логика ллрп п-|д'Ьл,5о11,аш? 

Дко имаме прсл-
н г>п<:\ лг;с'х<ха. 

н-сиито законни 
укрслвасис. легализираме.

тяиимия- — Кш са ооноипилге причини ша обща 
та обществена псс'с|).ш<асм-оет в ире-одолята-

усилия зя из- «сто па кризата? Именно, машите за,ключе лцветистата база и кадровата
най-меко /шия, програми и ти. оочат кд-м едно напиха- това равнище. Събитията в практиката тре- 

июонтоовсрзни. шилIис, а практиката ш.йви по друго.
—■ Какво ша ое игромори е общ-естиотр. 

отиююно п сдтагамскшта и политическата си
стема та най-сетне >ла се получи -и ром ям а в 
практиката ;и елин и'ьт ла се мине от думи

II лзавиюимоотI юеочоиатавил
кк-.мом и чс ежа / а и 
тогава с ясно. ч-е

система.политическата
сегашните

система.избирателната 
противоречили и

излиза, че в
икономика търсим

трябва ла бъде

меис нмя в 
казано, са 
'Рака. впрочем.

важа*, змцотч) пад-пенявсигсто и зан-кчаря- 
на набора ма делегатите за „главницаусловията вл пето

то" Функции може да бъде ткшкмхтис' че и 
утро няма иа стт.шим в борба с истинските 
МШ1ЧШ1.И ма о-Гиноет,вената криза.

ог-
ра зя 1-рсдел ит ел.) гата 

въпроса 
политика.

каква
която би отговаряла к.ш (ЛСЛЛ|говори нл

калтюватл
па пазарн-р стш«»птл
Голяма ис известност

Мето ]кило-бпО Пи мо*]',но да се V пп.рдп 
сЬушсции. от оргатизаитипч/ на

логика, 
отдчшо зц ,иси'Ч1Кй

икономи че(жа 
представляват

ЯНЕЗ КРЪНЦ



2 Комунист
Д-р Ристо Килибарда

ПРЕД КОНФЕРЕНЦИЯТА НА СЮК

Блок от неформални групи
— същите тези хап>а дя създа 

фронт ср-ешу обществените 
— да- се кон- 

обндес/гвото в' ..име

• АКО Е 2ЛРНО ЗАКЛЮЧЕНИЕТО. ЧЕ ФАКТИЧЕСКАТА' икономическа., и политическа и 
МОШ НЕ Е СЪСРЕДОТОЧЕНА НИТО В ДЪРЖАВАТА. НИТО В идейна ;сила в обществото. 
СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ. ТОГАВА Е ЛОГОЧНО И ОНОВА,

с»:.
И Е ОСТАВЕНО НА МИЛОСТ И НЕМИЛОСТ

. ват
цели и интереси

Не натрапва ли ос заключени френтиват е
пито държавата е тази в то" на самоуправлението, чети 

фактичос сувореНост на самоуп ра вител«ите
:

която е съсредоточена 
ката сила,. .пито това е Съюзът на субекти;, 

относно ръковод- 
комунистите.

КОМУНИ-СТИТС,
ствата на Съюза яа 
мито това е държавата като трая 

на Съюза на комуписта-

КОЙ РЕШАВА? Това са емпер.ичяи индикато
ри'. за по-опознаване. идантифици 

«ой .самоуправлява", отно 
ПЪРВИ-

ОСНОВНИЯТ ВЪПРОС би гласил 
така: как Съюзът на комунистите.

условия може и Аз бих ое спрял само върху 
един подвъпрос от рамките и» емисия 
нашия основен въпрос — какво- те. но и държавите и СК са тран

на неформалните групи.

ране
сно управлява. А това-е 
ЯТ въпрос на самоуправлението. 
Понеже .социалистическото сам-о- 

Тю-ва би било най-лошо поло управление не е за отделни лица 
— заялото ако Фактическо или групи — такова ..самоуппав- 

такова, тогава леяие" винаги е имало в истори-
всички трудови хооа

в настоящите
трябва да насочва обществените 
процеси, а подвъпросът; от рам-
ките на основния въпрос: как Съ ® общ даамештол :иа нашия лис 
юзът на комунистите, при наето- шен амбиент? Бих тръгнал 
ящите условия, рязко критическо онова,, което представлява фунда 
то съзнание и недоволство може 
да пренасочи към творческа ак
ция. Това е един от лодвъпроси-

СМ1ИСИЯ
•от

обшсст- жсшисментал.на основа на тоза 
во -от обществената собственост и 
от самоуправшеашето. От обшсст

то положение е
процесите ма оешапзане и за жиз- 

вената собственост - като поое- немите въпроси, стават извън до 
обществено от ’ сога на ббшсственс стта.

ята. но за 
които живеят от своя труд и уча 

разпределението на об
ществената мош. обществения ав 

материалното богатст
во съответно на своя трудов при-

те от рамките на основния въп
рос по простата причина. за'щопч> 
са изразени критическо съзнание 
и недоволство .едно от свойства
та. относно' еманация на настоя
щите условия, конто са ое стек
ли й в които СК действува и тоя 
бва да действува.

-ствуват вктирано основно 
ношелие и от самоуправлението въвТова са твърдения оше 

Фаза на хипотези.
ОТГАТВАНЕ В ОРГАНИЗА 
ЦИЯТА

торитет икато основен облик на управлява 
не с обществената собственост и 
с обществените работи изобщо.

Нашето общество не стартува 
ни с .обществената собственост 
нито със самоуправлението, но

ю-с).

Това. че винаги някои трудо- 
хора- са прави. тоза. че винаги 

то само те прави, а не. и
ви.Посочил бих аргументацията, 

която подкрепя 
косато ое касае за самоупразлени

са и
то никога не. и онези труд сви хо 

мнения.
бих трябваше и едното и другото да 

създава и да създаде.
тази хипотеза:Към този подаълрас аз 

добатаил оше някои от рамките ра. които имат други 
по-важно по-инакво обективни по, - 
зинии. безспорна е индикацията-, 
че е учредено отношение на си
лите и- то 
оявашо на тези някои надмгшие 
във всички случаи.

ето не е без значение, напротив 
КОЙ РЕШАВА,на оаноюния въпрос, за- които ечи 

там. че съшо така са важни и за 
олужават да бъдат -предмет 
внимание на предстоящата 
ференция на Съюза на комунис- статистическа

ление.

(По всичко личи. че и ден дне. _ твърде е важно
на шен това е необходимо), Старту- ОЯ1НОСИО кой РЕШАВАЩО ВЛИ- 

ва с държавна собственост и с 
система .на управ-

ЯЕ върху решенията. Ако в об
стоятелството кой влияе, кой ре 
шаващо влияе НЕ Е установен.

Кон ПО-ТРАЙНО. ссигу

тите.
никакъв ред. но в 

влияят
Кои са тези подем роси?

' Първо, кон е обшият знамена 
тел на причините, предизвикали 
настоящата всеОбша и дълбока 
крива, в която е западнало на
шето общество?

учредителен
един случай решаващо 
трудовите хора. а в други слу-

Какво стана с държавната соб 
ственост и с статистическото уп- 

изтежлите почти
Когато това не би било. кога

то това не би било по-трайно от 
би било —равляване през 

четири десетилетия (като ое запо
чне от 1950 година насам): дали

чай — някой друг. тогава това е 
на място1 това е нормално състо
яние. Не е в реда на яешата ако 
самоуправлението стане оръдие в 
службата на НЯКОИ трудови хо
ра. които само те. излкючително 
т-е самоупоавл ятаат изключвайки 
от самоуправлението с-станали-' 
те. Или да кажа тава п-о-:корект- 
но да) изпълняваме: Не -м.с-же да 
ое зачисли ,на -контото на самото 
оаталението ако пои теза кой ре 
шава. относно решаващо влияе 
установява, очедаишн-з. 
редът. ппявиЛ'Г>то:

ношание на силите
случай, а по-инаквопри един 

р други случаи; отношение на си 
лите би ое учредило от случай до

ое променяха в желаната насока
— държавната собственост опря 
м-о обществената собственост. ет 
атистиче ск-о-то управление спря
мо, самоуправлението? Или тези 
процеси са текли към замества
не на- -държавната ообственост — 
с държавна- собственост, плюс г.ру 
потаа ообственост. относно ооб-

- ствеността на неформални гру
пи — ценейки поне въз основа 

и на това кой .решава за употреба 
„ та на обществената ообственост 

и за разпределението н:а нотаоеъз 
дадената стойност: и заместване 

и на статистическото управление
— с статистическо управляване, 
плюс управляване от страна на 
неформални групи? Ценейки на 
базата на всеобщото нарушаване 
на -конституционноста и законно 
стта. ПРИСПОСОБЯВА НЕТО на 
обществените ое-гулативи — 
правовите, и сам10упоа‘з.ителните. 
и моралните — към тесните его
истични-цели и потреби, е кое
то обществената действителност
се доближава, крачка по крачка, 
към хаоса и онемявайки опоорд
опорпонизма. т.е.. преобладава- ____ _с рат изменение на пе-гулатитаа. коивашия образец на поведение., и -а - = то на тях отговарят ибезпомощно обобщената крити
ка ..«а всичко съществуващо", из 

Без отговор на тези педв/ьлоо- глежда че -се касае за -второто-. ., 
си не може да се даде отговор на 
основния въпрос — как Съюзът

Второ, съществува ли изобщо 
и може ли да ое стигне до този 
обш знаменател-? Съществуват ли 
блокади. които затрудняват да ое 

• стигне до- тях? Дали блокадите 
са изключително от перцептивея 
характер, или са обществени, или 
от п-отиличесЛи характер?

Трето, дали критическото съ
знание в Съюза на комунистите и 
извън Съюза на комунистите 
манифестираните множество не 
доволства ВОДЯТ, крачка по ада 
чка. към целта -— откриват об
шият знаменател на кризата 

■ - излизането 0-т нея. или пък ни 
отлалечав-ат от тази цел? Откри 

1 ването на общ знаменател на 
кризата е пъпната необходима 
крачка за излизане от кризата м. 
естествено, за успешн-о насочване 
на обществените поонееи от 
страна на Съюза на комунистите

случай — зависимо от отношение 
убедителносто-на аргументите, 

тта на аргументите и не би било 
най-силенизвор на аргументи, 

най-убедителе н 
но круциален аргумент.

аргумент, лмен-

’ Как ое шгвачдо това в услови 
ята на еднакви шанооое 

евишеигно формално еднакви, да ое влияе.
поне

га се нремерват аргументите 
з условията на обществена собс
твеност — Формално -еднакви по
зиции по отношение на средства
та за- производство?

— в пов-ечето случаи или във ‘ 
всички важни случаи, или дори 
-зъв всички случаи, решаващо да 
влияе тесен кръг трудови хора:

— същите тези хора да оазд 
вижват процесите за изменение 
на регулатива и в това успяват 
— тогава, когато съществуващи 

и ят оегулати-в повече не им отго
варя. относно тогава. ЩОМ поее 
че не .им отговаря, независимо от 
това отговарят ли на другите тру 
пови хора -мзщьн този кръг:

Отгатването е в ОРГАНИЗА
ЦИЯТА — не. ни в спонтанната, 
■ито в легитимната, но в съзна

телната,. осмислената, но нелепа 
дна. неформална.

На такава неформална орга
низация трябва (да ое противо
постави обществена, организи
ра,ност. която няма яа пг)есече и 
пазсича
Формална- организация. Опири- 
тус аюгенс. на тази орган,изира- 
вост би трябвало да бъде Съюзът 
на комунистите.

към излизането от кризата.
Четвърто. КОЛКО Й КАК мо

же Съюзът на комунистите, при 
условия .д:а наооч-насгояшите 

ва обществените по-онеси? Кол- разтака до, нула н-е-— тези същи хора да блок-и-
ко и как 
това КОЛКО И КАК БИ ТРЯБ
ВАЛО ДА. ГИ НАСОЧВА?

по -отношение на
покрай

това че не отговарят на останали 
те трудови хооа :ил™ на общест
вената по-широка общност:

Не развива ли ое на дело един 
на комунистите да насочва- обще процес на всеобща нефоомалома 
отвените процеси днес пои услови ния. които зажваша всички обше рагг изпълняване 

. ята. какиито -съществуват. Не мо- отвени -сегменти, пък и самия Съ-

-— същите тези хора да блоки
н-а закона, ре

золюциите на ОК — на всичко (Авторизирано изложение на кръ 
олторе". което ги задължава — глата маса. която организираха 

не на това общество н-а милост и топзна,- когато положителните за- Общата редакция на в-к „Кому-
им отго- нист" и Мапксическия център на

же. зашото първото- поедусл-овие юз на комунистите. отню,сяо' не е 
за успешно- насочване На знание- ли вече на дело н:а1СТъпило оставя 
то какви -са обективните обстоя
телства. в които -действува Съю- немилост на неформални групи, кони и резолюции не
зът на 'комунистите. конто истински експроприират и варят: ПО на СК на Федерацията)



комунист 2а
МИЛАН стоилкович

рр. Базата е обикновена маши- дат. Само ония. 
неоия за гласуване, която няма вят най-добои о-езултати.Кадрови лабиринти които осътцоот-

могат
почти никакво влияние върху из- да останат още елин мандат на 
сипането на ръководители и за- съшата или друга функция, а не 
това не е чудно, че тя не им има все едни и съши лица' с десети-

От Конференцията на СЮК 
за съжаление не онаквам тъкм-о 
много. Но очаквам, 
различни заседания

доверие. летия ла се местят от поет на
'Връзките между ръководства- поет. 

та и базата са скъсани. Как и да 
не бъдат теогатто повече от ръко- каисто трябва, ако кадровата но
во летвата нямат ггочти

Ако този възел се развържепонеже от 
и конгреси

вече много очаквахме, 
не се никакъв л.итгака стане явна .и ако се обез

печи правото на трудещите се - 
па влияят ,върху :нея. тогава’ лес
но ше се установят връзки меж
ду ръководствата и базата, а Съ- 

огиват в отделни летовища, в ло- юзът на 'комунистите1 ше получи 
ти резервати . . .

Първото условие за възобно- ните ппонеси. Тогава би било ле
пя ванет© на тази връзка е ние
па влияем върху изборите Това акция разширеното' 
означава, че на всички избира- ство. 
гол,ни листи трябва па има пове

ла НИЩО
случи. Все пак. надявам се. 

че теса ще бъде значително 
би т ме. Съ щ е ствуват

ДОЛ.И.Р с 'народа. Те живеят в От- 
I делти кваотали. и в къщи. и на 

Ц работа ги 'пазят милиционери. 
Н возят ое със окъпи автомобили.

1СЪ-
и значител-' 

тази -но повече причини отпреди 
Конференция 

' Промените
това да бъде. 

просто' повече, не 
•отлагат. Или ще ги 

раздвижи и води Съюзът 
мунистите. или те ще стават 
танно. анаохично. както това 
в»© сега става, а тогава 
самр' деня. косато Съюзът 
мунистите и Формално, и дейст 
вително ще престане ла бъде ор
ганизация. - 
в обществото.

възможност да насочва обществе
могат да се

У А сно да ое претвори в твооческа 
незатр&вол-

ла ко- 
опон 
гла- 

е въпрос 
на ко-

И ща завърша: дскол.ко-то Ко- 
че кандидати, ние да задрясваме нф есенция та успее па разреши 
кандидатите в тези листи и това проблемите около капрозата по
па бъдат хора. които с досегаш- литика. това ше бъде достатъч
ната си работа са заслужили до- но да бъде, записала в история- 
зе.р'ието на народа. Пои това 
трябва да се утвърди задължени

шшшщШ
която нешо означава биха им 

биха ги избрали на функциите. 
Нашите предупрождения са свър 
шавали: в бюрократичните лаби 
рнрНти. а всеки който е дръзнал 
да каже нешо против тези силни 
на деня. лоше е минавал.

Все докато не се обезпечат 
тези две нешя дасеки да •отров-а- 
оя за онова, което е направил 
или', което е трябвало да напра
ви. а не е. и докато не се демо
кратизира кадровата политика 
— това общество не може да из 
лезе от кризата. Без тоза не мо
гат лз ее насочват и обществени
те процеси. Напротив-, обществе
ните процеси. кзкто някой каза.

та на СЮК като едно от прелом
ните събития Докелкото пък ое

гласували доверие, не
Конференцията пя СЮК. ка- 

кто и онази в СК на Сърбия. би 
трябвало поели всичко да бъде 
посветена на въпросите за отгозо 
пнсст за сегашната 
в обществото и в Партията Би 
трябвало да се определи 
сност в работата на

сто на функционерите па ое вър
шат на предишното

яавгмава с вое .и вея. от нея не 
си рабгхую може ла се очаква никаква по-,

място веднага след първия ман- лза-
ДРАГАН ЛАЗИЧобстановка

Точката, върху 

която стоим
за гла- 

всички пар
тийни и държавни органи и да 
обезпечи този принцип.

Едно от най-®ажните усло
вия 2а излизане от кризата безс
порно е демократизацията на ка 
дровата политика. При избиране- Очалсвам тази конференция 

да бъде малка крачка към изна- 
миране на път за изход от кри
зата. Струва ми се. обаче че ми
лиметровите крачки, които пра
вим не са достатъчни и че с то
зи темп не бихме излезнали от 
кризата и до края на този век.

Трябва ла се 'престане с из
черпателните заоедателшини. с 
приемането на обобщени заклю- 
чни я. които никого на нищо не 
задължават. И в Съюза на кому
нистите би трябвало ла се из
ползува опитът на най-успешни
те организации, къле те точно ое 
знае кой какво работи и за как
во отговаря.

Факт с. чс Съюзът на кому
нистите е изгубил доверието на 
трудовите хоол и че ръководства 
та му обръшат внимание на все- 
китншмите забележки и искалия.

Конференцията на СЮК не 
бива ла решава въз основа 
«сч-гсснзус. който много и поник
на ю работата па органите па 
СЮК и за най-малко решение се 
търси обсолюпю съгласие. Сета-

то. всъщност при поставянето 
на някои най-важни Функционе
ри в страната са направени, как получават неочаквани лътиш.т. пе
то родяхме. големи грешки. Да базата, анеже. на тях не влияе 

мнозина от ръководствата и не 
размислят за каквете и да било 
друго, освен как да заграбят въз

е водена 
литика сигурно не бихме запад
нали в толкова трудности. Обик
новените хора. които са познава 
ли другото лице на Хам.дия Поз- 
дерап и Фадид Ходжа и на още 
някои, които са 
на много, които не са. сигурно

по-инаква кадрова по-

можно повече привилегии.
Ако Конференцията на СЮК 

няма сили да преоече пътя на та- ' 
кава практика, тогава не трябва 
гги ла- се състои.

разобличени и

ЕЛАДИМИР ОГНЯНОВИЧ ’>■

Път на реафирмацията С години се говори, че нау- . 
ката е важна, че обществото ня
ма перспектива без каппталовло- 
жоа.ия в науката, обаче всичко 
това остава на хартия, в някакви

Този път нс смеят ла се пов
торят грешките, които бяха на
правени по време на обшопапти- 

края й. резолюции, а няма тшто едно 
действително решение, ксето да 
постави науката на съответното 
й място.

Така с и на мгюгб други сек
тори в общественото 

■но. Като че ли никой не напра

щайната дебата, относно в 
В разискванията след Тринадесе

тото ваши и я 
СЮКтото заседание на 

Централен 
(1984) казахме всичко, 
новото, което

на•ком ит-ст
Малко с твоочест- ■ла се каже 

нар
пшшто положчгис в стопанството.

система, в Кооо-
може
най-широките

искаха от
и политическата 
по ц другаде :пс може вече 
ос тиии. Конференцията трябва* 
■добре ла отредели точката, въп-

лнес. И тога-за 
тийни и останали маси

опрр делни

(влява обществените процеси.' ка
то че ли всичко се предоставя на 
стихията. Затова е разпростране
но и недоволството в общество
то'. п няма сила която ше го ил- 
оо'чгл към творческа акция.

Недоволството може да ое на
сочи към ашпя само тогава, ко
сато > се знае какво ос иска. Сле
дователно. СК трябва да 
какво тока и да определи пътя. 
по който ше постигне това. Ед
вам тогава може да ос говори за 

р потнкхтпл не ното

да
шх».ме-

н» «й-йЗЯ»
ирис

XV КОЯТО СТОИМ И ОТ КОЯТО 1ЦС
почнем 'да решаваме 
проблеми.

Обществените процеси, казал 
бих. отдавна никой нс напоавля- 
иа. или гпж това нс прали 
добър и . успешен .начин'. Да т.ръг- 

училтгшто: голяма битка

ха с тава. С1Г1ЮМ.НИТСте 'ч заседания 
•тото) Централният

в които
комитет

бяха Н1'па-заключеяия 
лени само някои 
зата. но остнс

ба-искания на
бяха осъ- пои те нс знае

,штключе.П|Иб'шгат

,г”ТС ~«
избол- явление то и л > лл с ла завършат клас. Съшсврс-

гап«!к,пГТСъ.031.т па 'КОМУШГС- меш.о за: пай-ппилежи.ите .и: най- 
- , ‘да запонпе да ос върша към способните обнюопюто не пм
габотешчевката класа. 'К»*ежс па 
богиините нс латуока. СК. а Пап 
тйята напуска и-аботпините

Смятам, че дадповагка политн- 
осгюанатл причина за ноч-

ироблеми в общество сериозно, ла сс твори.

шоствени.
Сега това 

се повтори 
Фсрзнкията трябва /ш 

съобразяване с

изобню нс
Делегатите

насочване на 
нодошолопю към гралггвна акция.нагласа

яг за 
нппопа.

От Конференцията 
реаФиРмания

комунистите^ г«“№)„и ос-; 
разгра:нича1ва:не. косгго. ^ 

%%*»"**'

оча1Ква1М
Съю- 

означа-

цмстка От разговора на журналисти
те М. Стоилович и М. Тома- 
шевич с 
дите
Крптуевпц

Настамяшаметр на работа «ри- 
социална политика. Ся

на
ла открие 
зз на 
ва. че
тор

1 велстго на 
чава. че с/г

л ича ма
кали. оспоппа цел е вигч.ки да на
мерят, работа. а но да оо работи

работници от Заво- 
„Цървсна застава” в

ка е 
ти веички



4 Комунист

КРИТИКИТЕАВАНГАРДЪТ ИАКТУАЛНО
въшхюи на гюводоколо иай-съиюствс 11 ите

боева Шаоошю и .национално 
.гупгошсмгията

бошим,е-ски ,и наишни маси. всички хора с 
.ми I иа листа ч с ок и: оп гюл с лс -Съюзът .на комунистите с .водеща илс- 

иашето обшсс-
юдиоциата
отношение .към Югославия.
» щаботмияеокото, и .комунистическо 
жеиис и по.) воли напрано в криза на акци 
» ■ - резултатите *. Д-с «обясни

прогресивни и 
шгя па борба за .преодоляваме ига тоадшос- 

-на-ми.ра.ме. за по-иата- 
о.бшес'пве.11 ашюс-

йна и политическа сила в 
' тво Той е авангард, на .работническата кла 

Затова м .неговата отгов-о- 
обществото. за по

дви
тите. 1ш>ед които се 
тъшеп,са и -революция, 

ряост за положението в
(развит,ие. за хода- на революцията е

иконом и чекжи и
основите па .оопиалиеги 

националното 
и необвързл

лък на страната на
ЧССКОФО

цели. за които сепрограми и
Те бяха потвърдени и на 
СЮК Само Конгресът и целият Съюз на 
комунистите може да извърши ревизия на 

И никои,друг!

говото 
— най-иоляма!

През последните години, особено през 
Съюзът на кюмунмсти-

ХШ .конгрес насамоук юавленмс.
независимосттаваиноираиие.

Това е критика папата външна политика.последните месеци, 
те се

практик,а. -критика па иесъ- 
.метод на- рабо

тел итичоск-ата 
ответната организираност и 
та на Смоза :иа .комунистите, .които не из-

Г(оия.ко.га в

намери под удара на жестоки критн- 
най-яапред от .собствените .си редове, а 

от,най-широките слоеве работници 
©сноватс-

тези програми и цели.
Затова е необходимо ясно

критика", .която, .вместо да 
върши

отношение
ки.

и към оназисетне и
и граждани. Може да се каже

положението- в обществото- не
лъчи,ат очакваните резултати. слабостите и практиката.

на Съюза на комунис 
главна баоие- 

Чуваме я

атакува
фронтално -нападение 
т.ите. провъзгласявайки го- за

обществения прогрес.

тази критика, има и горчияшиа и ноумсрс- 
отражение на нел-о.в-о-л.ств-о-го 

о-бшест-
лно, понеже 
е добро, нит© пък развитието- му .върви с 
желателните и заплануваните темпове.

Разбира се. ою Съюза иа комунистите 
никога не е пречила -критиката, нап-р-отив 
насърчавал я е и в -собствените си редове, 
и по-широко © общество-то като- нървостс-пе 
нно условие за обществен -напредък.

с конто се

пост. .конто са
от обстановката и отношенията »

затова'в такива случаи ефектите и 
Но тази кри- ..а някои трибуни тю конституционните про 

отправят иско-ве за ..изк- 
комун-лстите от по-

юогго. ;и
ис в-инаги са конструктивни.

е -разбираема и основателна-.
Оттам и стремежът на Съюза на «>ому- 

янай. яз на- соб-

-мени. от к-оито ос 
лючвяме" «а- Съюза натика

за -да бъде изтлаензт 
обществен живот. Не е 

..критики" из

литичеоката система.пистите .да върши критичен 
стаената си .практика, да ос освобождава о. 
слабостите си .и -ла изнамипа средства и пъ
тища на борбата си. шито по-бързо ше .го- 

положителните решения, за ко- 
То-ва бе основната те- 
заселани-г на ЦК на 

ЮКП

от (политическия и 
трудно- да се отгатне, че тези 
хождат от антикомунизма и 
трябва ля бъдат отхвърлен:; както и прел 

целят да разорят -основи

сц>е щам-с 
отправят по- адрес па Съю-

Но критиките.
като такиваднес и ноито се 

за на комунистите се различават, какт-о по
. Най-'м.нс- 'отведат до 

ито сс е опредешнл. 
ма иа Тр1ина|д есето то- 
СЮ 1<. Седемдесетрош-пмг ни я т 
относно ОЮК ни учи. че всяко

мотивите си. така и по целите си 
гоброини -са критиките, които ое мотивират 

Съюзът иа комунистите да
ложенията които-

югославското общество-.те на
от желанието 

‘ бъде истинска .революционна организация, 
способна да мобилизира наи-ш и р-оките ра-

отгит на Саво Кържавацколебание

ПРО МЕНИ

рабошщгпе ни техните прешавители
Най-голяма забележка на Йо-Ммлибор Йоваповнч.В Нишче не са обезпечени мко-номиче-

оки -механизми, които- трябва да ц-елагат в Окупщината на
труд от отделно .-говори за решенията, -ко- 

Песочено лто амаиимамите предлагат за по

Публичните разисквания в ОР 
Сърбия за конституционните про
мени от Форумите вече минаха -в 
организациите 
тош и
-голямо внимание привличат про
мените в общество н о-икейо-ми че - 
оката (система.

— Добре е. каза Живота Мар- 
кович. финансов специалист в 
..'Югодуван" Ниш. че с конститу
ционните амадмани по-вече отко- 
л-к-ото по-рамо се дава възмож
ност на работническата -класа -да 
гоейшетвува най дохода, че се 
осуетява ..създаване" на доход 
вън от труда I; че се спира • не- 
фуикцио-налното 
оборотните и другите средства. 
За стопанството е съшо- добре, 
че с-е дават конкретни решения 
за потреблението на екстрадо-хо- 
да .който — както е познато — 
ое направляма към отделн-и см-ет- 
ки. а ше се харчи -само- за разви
тието..

Сърбия зановйч е недостатъчно прециз
но дефинираното влияние на

ра ботатазаши-шават сдружения
сдружения труд върхупрекалели облагания.

е ,и на несъгласието на Конститу- до-б-сение на 
ци-я.та и Закона за сдружения Федерацията. Посочено

този закон трябва ла гази път в- .Конституцията сепрс-
гамо- нормативната част. а' чението на делегатите

на сдруж-ен-ия 
местните общност,и. -Наи- отношанията- зъз :-:а Съюзната скупщина.

Предлаганите прежаленобе. ч-е
подчертават значението от ув-ели- 

в двата 
съвета на Съюзната скупщина, с-т

труд и че
се съгласува с Конституцията.
ТАЙНО И НЕПОСРЕДСТВЕНО н,3 ог засягат соновс гге

меня
начала.

непосредственото производство и 
КонференцияВ разговорите има и мно-го- Специално двете начала, че гоа-

-сувесенигет първо- Формирането -на
на самоуправителите — каза Ми- 

Таза е слабз

забележки на амандма.ните. оегу- жда-ките -своя
лира-щи . .обществоно-пол-итичее- осъществяват в републиката, от- 
ката система. Трябва да се обез- .носно покрайнината, пък' т-сгава либор Йованович.

републп-шеите замяна за Съвета на сдружения 
труд в Съюзната скупщина, за

печи тайно и непосредствено гла- а Юпо-слав-ия и че 
суваае за делегати на съЕ-ета на тьр-во- са отговорни. за своето оа- 
лдружес-щя труд и ля -се надмине звити-е. а след това и за разви- 
лракт-иката делегат,ите за р-епуб- ги-ето на Юго-славия. Затоза тези

к-з-йто вече с години ое изясняват 
вещни научни и обшгствено-пс-ли- 
тичеоки работници, както- и Фо- 

обшествено-
ликанокия съвет на -сдружени-я х-онституц-ионни промени, ко-лко-
груд да -се избират от всички д-е^ то значителни, не м-о-гат да ое- оумит-е на отделни
л-згации на съветите на сдруж-е- щат в(С,и,Ч1ки искания на вое-мето. пблитичеежи организации,
вия труд в община-та-. Съшо та- Практиката показа, -ч-е интереси- Неиз-оставаща тема в тези раз 
:са. търси ое делегатите на обще- те на Федерацията не съществу- гов-ори са отношенията :в СР Съо-
ствен(0-пояит,и1чеокия -съвет да из- ват извън интересите на -репуб- бля и възможностит-е за р-еша-
бират обще-ствено-л-о-литич-еските лшеите и покрайнините, а това ни вакето* им. Очевидно -е. ч-е Сър-
с-рганизашти.,

.по-лзув:ан-е на

д-онеое много главоболия. -Н-о- пое бия до комплектни решения на 
Като найнголя-ма новина в та- дл-оженото. според него. все пак отношенията е покрайнините ня- 

з-и област, която- в- обще ответите е значително. О гш олсл.сштетс. за м-а л-есно и бъозо да стигне, 
разиокванмя трябва да ое подкое- юго-слав-окия единен пазар (аман- Обач-е. тук няма какво- ново- да 
пи, е разпоредбата, -ч-е ако им.а .щм-ан 26), ако се осъществи, тряб- се добави след обк-а-оо-дването на 
колизия между съюзния и репуб-

В Ниш е оценено, че амани- 
ма-ните са предложили реш-ения 
за по-малки облагания на до-х-о- 
да в стопанството и ч-е на сам-о- 
упоавителните -о-ргани е -дадена, 
по-гояяма възможност самостоя
телно да разполагат с -д-оходя. 
Обаче, не е добре' а това трябва 
яа- залепне в новата Конституция.

ва ла довед-е що изчезване на еггансвищата на републиканското 
ликамския. относн-с- п-окоайнин- мнбжеств-о-то о-епиочалн-и -и релуб- 
ски-я за-к-о-н. тогава трябва, да се л;и1к.а:н,оки бариери, 
пор-илата съюзният закон. А така
ва разпо-р-еи-ба липова в Конститу- ВЛИЯНИЕ ИА СДРУЖЕНИЯ

ТРУД

партийно ръко-вод-стЕб за решава
нето на този проблем. Само-, тря
бва да ое изтра-е в акцията, изхо
ждайки от този д-с-кумент.

цията от'1974 година В. Филипович
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ник глаг.ен и

Адрес на редакцията: Белград, Площад 
отговорен редактор Борислав Ву- ..Маркс и Енгелс" Л!Ъ 11, телефони: централа 

четиат. главни и отговорни редактори на ретгб- лп, ТТ ^ ^
С указ на Президе.гга на Републиката от «.канските и покрайнтшеките издания: Зия Дн- ” , УЛСВЗРД 'ЛеН"'

22 деке^ри 1964 година .Домуьшст" е удостоен ЗД®Р?ГПЧ К(Б°С"Я и Херцеговина), Момир Бър- на № 6, телефон 627-793. 
с Орден народно освобождение, а с указ от К1 ^рърби ), Реджеп Хаирулаху (Косово), Ри- Ичпят НИРП тг .,
30 декември 1974 година с Орден братство и 'сто ЛазаРоп- Славко Герич (Словения), Мпрко Издава НИРО „Комунист .
единство със златен венец. Михалевич (Хърватско), д-р Новак Йов^*ювич т-» , ■_^ гттгч \ т/- 'г - ч Печата се всеки Четвъртък на сърбо-гг гтт»т>^ тл г, (Черна гора), Коста Тоджер (Воиводнна). к ,Директор на Р1ИРО „Комунист : Витомир хърватски, то ест на хърватско-сръбски (кири-
Сударски, главен и отговорен редактор на вси- Председател на Издателския съвет на из- лица и латиница), словенски македонски и ал-
чки издания на „Комунист”: Влайко Кривокалич. дшшеТо на „Комунист" за СР Сърбия: Мило- бански езици, а съкратени издания на българ-

Урежда единна редакционна колегия: гла- мир Петрознч, Зал^естник председател 
вен и отговорен редактор на всички издания дан йованович.

Слобо- ски, унгарски, словашки, румънски, руснпски и 
италиански езтши.



(

*ояпаея& ■?,гиол>.7?я

СЕМЕ И ТОРОВЕжИМА, НО
ИЗ СЕКЦИЯТА ЗА СЕЛО КЪМ 
ЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ СЪЮЗНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИА ОТ ОТЧЕТНО-ИЗБОРНОТО СЪБРАНИЕ В МЕСТ 

НАТА ОБЩНОСТ ГОРНО ТЛЪМИНО — БО 
СИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Комунално-битовата 

дейност в преден план• И покрай високите цени—торовете се търсят
ясно док-

оасте.нията изтъкват, че 
нямат' достатъчно Финан
сови средства, така че ше 
произведат по-малки ко-

Ако нещо е 
рай. това е. ни топове. да ое употреб

ят атестирани семена.
П роизв олителите

топове надигат 
поскъпвайето

Отчетно-изборното съ
брание в местната общ
ност Горно Тлъмино. ко 
ето ое проведе неотдавна, 
е още едно потвържде
ние. че когахо ое разиск
ва за въпроси от ежепнев 
ието отзивът на 
селението е добър На съ 
боамието. на което поисъ 

. ствуваха и председателят 
на Общинската скупщина 
в Босилеград ВАСИЛ ТА- 
КЕВ и инспектора по гор 
екс дело МИНКО ЯКИ- 
МОВ. освен, че бяха изб 
рани нови членове на 
само управителните орга
ни в местната общност 
ое разисква и за осъшест 
вените резултати в мест
ната общност през изтек 
лите четири години и бе 
ппиета ооентационна по 
©грама за работа занап
ред.

бе изтъкнато., че през из 
теклия период с щедра 
помощ на общността по 
стигнати са сравнително 
задоволителни резулта
ти. особено в област
та на строителството. 
При това електожЬикаци 
ята заема челно място.. 
Изтъкнати бяха и редица 
недостатъци в гова отно

че поел вся
ка пролетна сеитба ое 
изтъква — че това ще бъ 
де най-скъпата сеитба. Та 
кава оценка беше дадена 
и тези дни 
на Секцията за общестае 
но-икономически 
ния и селоко стопанство 
и село към Съюзната 
сЪеоенция на

на из л«чества за една четвър
та от предвидените коли 
чества. Няма достатъчно 
азотни торове, макар че 
цената му е значително 
повишена. Очаква ое съ
щото да стане и с царе
вичното семе: което , от 
850 ое повиши на 3000 
динара за килогйам.

куствени
глас зарад 
на вноските суровини. 
като изтъкват, че в моме 
н.та' им са необходйми 80

на заседание

на-отноше милиона долара. За пър
вото тримесечие са обез
печени необходимите сое 
дства. И производителите 
на средства за зашита на

кон
Социалис

тическия съюз. Изтъкна
то беше.
в селското

шенгаз.
(С. А.) Именно бяха по 

дч^отани няколко заточи 
ати акции. .които саостан 
а ли нереализирани. Пора 
пи таза на събранието 
бе .взето решение занап- 
оед в това отношение да 
се обърне по-голямо вни 
М-ание. и всички ■ оаздюи 
жени и повече започнати 
акции да имат приоритет 
в настоящата програма 
за работа. А тоза са мах
ленските пътища ДО: 

Явор. Киселичка и Бара
ха река махали, доелекто 
и сЬи ц иоане на м ахалите: 
Куклица. и Лучка махала.

На събранието бяха из 
тъкнати и други пробле
ми. с които се срещат гор 
нотлъминчани: проблеми 
във връзка с изкупването, 
нередовност при заплаша 
нето. безотгевочжото 
ношение на Здравния 
д-ом във връзка с работа
та на амбулаторията в 
Долно Тлъмино.

че положението 
стопанство не 

е- розово. че има абсурд
ни неща в него.

Е ТАЗГОДИШНИТЕ „СРЕЩИ НА СЕЛАТА" В 
ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

Все по-че»с*тото 
не на
на храна. от 
о?л скостопан ски 
дители до комбинатите е 
— аграрът яя се зашити, 
па му се обезпечи иконо 
мическа мотивировка, по 
оето възпроизводство и 
поне минимална екзисте 
ниия. Но тези искания 
никой не чува. Остават 
напразни и разни заклю
чения за значението на 
аграра за всеобщата сто
панска стабилизация V 
нас.

Изгладено недоразумениетооплаква 
производителите

частните
пооизво ■ Макар че в тазгодиш

ните среши на селата в 
Димитровградска общи
на участвуват само три 
села (Лукавица. Белеш и 
Гоиндол) до 14 този ме
сец завършването на съ
щите беше под въпрос. 
Именно, гоиндолчани от 
казаха гостуването си в 
Лука виц а поради това. че 
тъкмо тогава в Гоиндол 
е имало ..войнишко гое
не" и оркестърът е бил 
ангажиран. Отлагането е 
.било договорено" с л.у-

ят па коорди.надиония ко 
■митет

лане на спешите, който 
повярвал на ..'договора" 
между двете села (за кой 
то го осведомил пседста 
вител на Гоиндол). Пос
ледица от тази СЕоеобоаз 
на бъркотия е това. че 
две седмици спешите не 
са проведени. Лукавчани 
търсят Гоиндол да бъде 
наказан с отнемане на 
20 точки, /в противен слу 
чай не искат да участву
ват. Гоиндолчани каз
ват. че ако бъдат на ка- 

няма и те да 
А. Т.

за п оог.еж-

За председател на Скуп 
шината, която наброява 
11 души бе избран Б0- 
ГОЛЮБ 'ВЕЛИНОВ, а за 
председател на Съвета, на 
брояващ 7 души ПЕТРА 
КИ СТОЙЧЕВ. Избрани 
са и членове на помири 
телния съвет, съвета на 
потребителите, членове 
на контролната комисия 
и комитета за обществе
на самозащита.

Разисквайки за дейност 
та на местната обшност

Програмата за пролет 
ната сеитба ясно е пре
цизирала колко плоши с 
какво трябва да бъдат 
засети, предвидено е да 
бъдат .хвърлени и по-соле 
ми кол Греста изкустое-

от-кавчани. поне така каз- 
вта' гоиндолчани. Лукав- 

Из-чани поринват това. 
лъган бил и председател

зони 
участвуват. М. Я.

ПО ВЪПРОСИТЕ НА СЕЛСКОТО ПРОИЗВОДСТВО В БАБУШНИШКА 
ОБЩИНА

няколко села струва ни 
ое е най-сполучливото ре 
шемие. Разбира се. като 
пои това коренно ое изме 
ни и отношението на зе 
меделските кооперации 
към селскостопанските по 
оизволители.

Предоставените матеои 
али за организационното 
(пре)устройство на селско НЕОБХОДИМО Е «ИНО («РЕШИМИто стопанство до местни 
те общности в Бабунгниш 
ка община с ярко доказа 
телство. че в този по мно
го показатели водеш сто 

обши

няване Всичко това оба 
че с 'Недостатъчно.
1го и не дава желаните ое
ЗУЛТЯТ!!.

бав-
пански отрасъл в 
ната трябва пешо

Бабушнишка обшина 
инак разполага с добри 

Етр зашо сегашните селскостопански лотенци 
разисквания са насочени али. особено за развитие 
ил се намери най-добрия на животновъдството. Се 
■път за развитие на селско 
то стопанство. Дилемата: 
дали да ое Формират но 
ви земеделски коопера
ции или пък да сс Форми \ пО-добра 
пат основни земеделски 
организации (ОЗО) към 
пече съществуващите ко 
операции поляризира оси 

скостошшското населе
ние. Най-красноречив по 
имер в това отношение е 
опитът за създаване на 
помело леката коопе раш [ я 
.Сошооек".

тс в общината считат, че 
пори .па 'ос Фоомиоа таг 
кава кооперация тя съ
ществено няма да изме
ни ‘положението Ето за
шо предложението пЬ се 
Формират ОЗО за по

съшес
мени. Ссгаш- 

четитвено да се
ната ■организация: с 
ри земеделски 
пии и една

коопеоа-
пчелапска ко 
съответствУ- 

потребпостите на зе 
нито пък

ГЛШНОТО КРИЗИСНО поло 
жение в аграра може па 
ое надделее единствено с 

организира по
ст на целокупното селс 
ко стопанство в община
та. А това поели всичко 
значи нов подхош. ново 
организационно (преус
тройство. ново отноше
ние към селскостопанс
ките производители.

операция не 
ва .на
,м е телците, 
ва по-добри перспективи 
зя ускорено развитие.

да

разисква’ 
пот 

Селско

Досегашните
недвусмисленония

вт.пжданат тона. парцелите не дава възможностУдребнеността 
за механизирана

нишо ис измени, 
наж и не 
е посочено

произвол итс 
от на-чи-стюнанските 

ли са недоволни
на ма (изкупуване

обработка
Истина е. че зсмслелс-' 

китс кооперации 
«ат свои сЬеоми за отгле

Пенели запла съзла-на сию мястоССЛОКОСТ0ПД1'-
(мляко,шаисто на .че тази ишле 

само на хартия 
резултати

Отговорми-излишъии жигатге на опне. кози и 
друг добитък. Земеделска, 
та коопс.раш я ..Будучно- 
ст" в Бабушнина прави 
опити да подобри расо
вия състав на добитТда. 
а Ветеринарната станция 
върши изкуството осеме-

ските
добитък, зърнени 
и пп.). снабдяването

изкустосии

грация е 
и чс никакви

храни Именно затова акция- 
сега ССТН
СТРУИЛ-НИ

със
мс се чувствуват. та. която води 

в общината 
се е тъкмо навреме.

тооо от и ся 
И занапред ,владее стара 
та практика: да ос изкупи 
селскостопанската прошу 

възможно наи-

ссмепа и 
вс и ЛР.

иитегра-На/п паветата
земеделските

поели л»е 
съществено

КО“ Ст. Н.ктвия НО 
н иски цени.

ния на 
терапии
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ГОЛИШНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯ- 
ТЛ нГкОМАИДИРИТЕОТ ЗАПАСА В ДИМИ

ТРОВГРАДБЕЗДЕЙНИ ДРУЖЕСТВА И СДРУЖЕНИЯ

Липсва организираност и акция Остро срещу 

нападките на ЮНА
такива успехи, кажшито за 

възможност комети 
осмя. Те не ползуват

Могат ли дружествата и сдружени постигат
по-голям това им поематаята на гражданите да дават 

принос в 
и решаването на
ските, икономическите и на други въ
проси и проблеми в обществото?

Безопорно е. че отговорът е поло- леш 
жителен. Още повече, ако се има пре
двид. че в нашата самоулравителна и

раздвижването, обсъждането туционната
обществено-подитиче докрай механизмите за изява и за са

мо-управително изнасяне на мненията 
и интересите. ВолсдаТгвис това. без ог- 

изюпоче,нията. малък е приносът 
обсъждането и

им

помни, че за активността 
командирите не може 

цени само въз ос-

Общинската конферен 
ция на организацията на 
командирите от запаса в 
Димитровград дава лълна 
подкрепа на становищата 
на Председателството 
СФРЮ във връзка с все 
по-честите статии в някои 
средства за масова инфор 
мания в
нападките срещу 

изтъкнато е 
дишного събрание на Об- 

ионференция

иаим в раздвижването, 
решаването на обществено-политичес 

демократична система има място и ките. икономическите и на ягши [П> 
условия за действувай е на всички ор- проси и проблеми, поел кои го е изпра

вено обществото ни.
В едно число общини не са фон

да се
нова на проведените засе

ка конференцията.вакия
Тяхната работа е налице 
навсякъде. Повече от де
ветдесет души са на раз
лични постове в различни 

тела

наганизирани сили. които могат да тлас 
кат развитието напред. За мшогобоо 
йните дружества и одружения. които ' -миряни сдружения и дружества, какви 

Фронта на то има » други сосли В Босилеград-ска 
има община например

действуват в рамките на исамо-управителни 
органи. Работата сигурно 
би била оше по-добра 
ако комгндипите имат по 

помещение за

СР Словения и 
ЮНА.

няма сдружения 
икономисти, на техниорган,изиранагте сили не само. че

място .но и нужща от дейотвуване. .на юристи, па
(Не)действуването на тези организа- ни и инженери и пи. Не може да се

каже. че няма заинтересоващи лица за 
формиране и дсйствупаис иа сдруже

на го
дим е винаги актуално. особено в се
гашния момент. Сега. когато е в ход 
публичното разискване върху проек нията. Наистина, сяна от причините 

промени в Консти за несъщеотвявансто и нсдейстлУ|Пане
чие ло дружества и ед

но сянощинската

тоамандманитс за 
туцията на СФРЮ например, сдруже- то на известно

ружения (която' се ползува почти в,и- 
могат шФи) е лошото материално положе

на помещения. Струва

нията на юристите, на икономическите 
и останалите с включването си

ние и липсатата дадат значителен принос в изнами
най-подходящи решения. В ни се обаче, че главната причина е:

инициативи за формиранерайето на
знанието, т.с. науката и мнте липсата, на

на онези, които не съществуват и нс- 
дсстл-ГьчксГо насърчение за 
та онези, коите, съществуват, а не пей 
ствуват. Без организираност и акция

случая
оесите на трудещите се и гражданите работамогат да дойдат до пълна изява.

Досегашната обаче практика по 
сдруженията-казва .че дружествата и 

в политическата система на социално и не може ла има- резултат.
В. Бтичеежо самоуправление все оше не

ТАЗИ ГОДИНА В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА
ЮНА Е ТРЪН В ОЧИТЕ НА НАЦИОНАЛИСТИТЕ 
И СЕПАРАТИСТИТЕПРИКЛЮЧВА ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА

— остана кратка с 20 на организацията на ко- 
про-ц-ента. А в рамките на мандирите от запаса, про 
80-про-центовата реалмза- Бедено на 3 март. Търси 
ция между другото е за- се пълна отговорност и 
вършена електрификаци- наказание <фещу носите- 
ята на божишките маха- лите на тези необоснова

ни. Краят на електрифи- . ли ..Дедичина". Ц-акина". ни нападки.
„Ммладинова" и „Велки- 
чева". а в Стоези-миров- 
ци. Драници и Грознатов 
ци е предадена на упо
треба н-о-ва електрическа 
мрежа- на о-бшд дължина 
12,1 км. В клисуроката 
махала „Кебапова" е поо-

канц-елария. а недостигат 
и средства за наем. Въп-

• Реконструкцията на електрическата мрежа по 
селата ще продължи „оше някоя година" • В кли- 
сурската махала „Кебапова" трябва още да се мон
тират проводниците и мрежата ще бъде предадена 
на употреба

реки това димитровград
ската лпганизация е една 
от най-активните в Ниш
ки регион н Републиката, 
изтъкна Милун Йовович, 
председател на Междуоб- 
щинската конференция и 
член на Прелседателство-

В отчета за миналата- и 
плана' за тази година н^ 
..Електродистрибуния" в 
Сурдулица е записано из
речение. което в себе си 
обединява велика цел и 
велико обещание: „Тази 
година ще приключи еле
ктрификацията на цялата 
територия на Сурдулиш
ка община^. Това озна
чава. че до края на 1988 
година (съществуват въз 
можности срокът да бъ- 
де и по-кратък) електри
ческият ток ше пристиг
не в махалите и къщите, 
в които все оше не све
тят електрически коуш-

Изнасяйки уводно из-канията най-сетне е съв
сем близо, но „електри
ческата" акция няма да 
спо-е тук. понеже рекон
струкцията на старата 
ел-ектоическа мрежа по 
селата ше продължи 
.оше някоя година".

л-о-жение за досегашната 
и бъдеша работа пред
седателят на организаци
ята на командирите от за
паса Богдан Зарков при-

то -на републиканската 
кз-нФгпенцпя на ко.манди-

А. Т.рито от запаса.

каран далекопровод, по
строен е тоасЬоиост ,и са 

електрифи- 4 побити всички стълбове.
Останало е оше да се' 
монтират проводниците и 
електрическата мрежа ше 
бъде предадена на упо-

Филалето иа дългого
дишната. обемиста и скъ
па акция по 
капия на Сурдулишка об-

КОЛЕКТИВНОшина беше 
за миналата година, оба-' 
че „Електродистрибуция" 
не успя да осъществи до
край
си задачи. Дето се казва

запланувано

тюеба.
м иналогодиш н ите

Хубав пример дадоха тези дни 50-те работ
нички на цеха за производство .на кецове в ТО' 
..Димитровград”, които трябваше да ознамену
ват своя празник — 8 март. В този дем. катего и 
всички други жени .получиха цветя и честитки, 
изкараха н-ормата си. като работиха до коа-я на 
работното време, а сетне 
ое отбиха в ,,Амфора".

Там. на ово-я сметка (внесоха по 5000 дина
ра), хубаво -се провеоелиха.

к. г.

БОСИЛЕГРАД

ГРИЖА ЗА ВСЕКИ ПЕНСИОНЕР
— всички до една —та за -членовете. Място 

в програмата, е намев-ил 
и политизираният въп
рос за обединяване на 
Съюза на пенсионерите и 
Съюза на инвалидите по

През изтеклите дв-е го
лини общинската органи 
за-ция на Съюза на пенси 
онерите в Босилеград е 
положила сериозни гои 
жи за здравето и жилищ
ната обстановка на чле
новете си. Ка-кто бе под
чертано на състоялото ое 
неотдавна отчетно-избор 
но заседание 10 пенсионе 
ря са ползували средства 
за балнеолекуване. а на 7 
членове на организацията 
са отпуснати пои благо

приятни условия креди
ти за адаптация на жили 
шни сгради. Обезпечени 
са средства за едно едно
стайно жилите и ое води 
акция па бъдат обезпече
ни средства за оше едно 
такава жилище.

На заседанието бе ло#е 
та програма за -оабога на 
Съюза на пенсионерите в 
Босилеград ока община по 
•ез следващите две голи
ни. в която отново на пое 
ден план изпъква гоижа-

Посочвам-е п-оимеоа на другарките от Дими
тровград. защ-ото вече е позабравен хубавият 
обичай подобни поданици ла се чествуват коле
ктивно. другарски. Проото днес. когато набли
жи празник се развива

труда.
В следващите две го 

'дини .председател на бо- ..състезание" кой как 
умее и -може час. по-скооо да се „откъсне" от ко
лектива- и да хване на някъде. Другарките 
цеха за кецове в ..Димитровград" на дело пока
зват как се укрепва колективният дух.

силегоадоките пенсионери 
ще бъде СТОЯН ЕВТИ
МОВ. а секретар МИРКО 
КОНСТАНТИНОВ.

от

М. А.
М. Я.
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БОСИЛЕГРАД

Тържество за бъдещите 

войници
вснчки
НИЕ СМЕ 

ЮГОСЛАВЯНИ
...Аз сега няма да .на . 

влизам из това. дали 
всеки младеж тоябва 
па се лек лае и. па като 
юпославянин .или само 
като числят се ..към 
н я коя :нашюна лност.

Н о и тук аз имам 
ж-ое мнение: смятам 
че всеки човек, кога- 
то е пълнолетен, има 
право сам да каже как 
во е. Ако иска да се 
декларира като югосла 

защо ла му 
се оспорва всичко то*- 
ва? Всички ние сме 
юпославяни. А това юг' 
ославянство не проти
воречи . на национал
ните особености на от
делните народи, на тях 
но то минало и и стоп и 
чески постижения. То 
ва не. в никой случай. 
Само ние трябва да бъ 
дем съзнателни за то
ва. че създаваме соци
алистическа обшност.

По почин на Общинска музикалната и фолклорна 
та конференция на Съюза секции, за бъдешите мла 
н.а социалистическата мла ли войници, както и за 
пож и Секретариата4 за :пписъству1вашигге гости, 
народна отбрана, в ми- изпълниха .подбрана кул- 
налия петък в Босилеград тур но-забавна програма.

В ел1Н'0'чаоовната прог 
рама учениците о-т средно, 
гиколск и я об оазователен 
център ..Ив.а:н Караива- 

На тържсств'ото присъс нов".се представиха с ре 
твуваха и .най-отговорни- питал .На- Републиката 
те в общината: прелее- за рожден ден", а след то 
пателят на Общинската ва БОРКА ТАКЕВА. и 
скшщша ВАСИЛ ТАКЕВ- АНТОНЕТ А ДЕСПОТО- 
и председателят на Об- ВА с песни. МАЛИНКА 
щинекия комитет на Съ- СТОЯНОВА със стихотво- 
юза на комунистите. ИВ
АН ВАСИЛЕВ, както и 
представители от’ танич 
ното поделение, в Босилек 
рз:д. Поел бъдещите мла 
ви войници за предстоя
щия им вс^нишки. живот 
и задължения. говори 
началникът на Секретари 
ата за народна отбрана 
СТС ИЛКО СМИЛКОВ.

В продължение на тър 
- ^твото учениците-чле
нове на рецитаторската.

за младежите, които тези 
дни заминаха © ЮНА. бе 
устроено скромно търже 
СТВ'0'..

ДИМИТРОВГРАД

Май-месец
В Общинската конфе

ренция на Съюза на со
циалисти че ската 
в Димитровград 
подготовките за чествува 
не Деня на младостта 
зависимо 
срещи", 
в младежката ооганнза- 
Ш1я. в течение на май 
младите от Димитровград 
трябва да покажат свои
те постижения във всич
ки области. Засега са на 
белязани само идеи: ка
то организиране на три
буни. на които ше се ра
зисква за въпроси от еко 
логията. ядрените иентоа- 
ди. добгкжолния младе

жки труд... Ще бъдат ор
ганизирани турнири по 
хандбал, волейбол. Има 
идея да се проведе и със 
тезание ,на металоструга 
пи. В памкнте на така оз 
наменуваи месец май. мл 
адите. както и винаги до
сега. ще бъдат ангажира 
ни в подготовките и реа
лизацията на ..Майските 
спеши". За програмата в 
най-ексоо време ше се 
разисква на заседание на 
председателството на Об 
щинската конференция 
на Съюза на сопиалисти- 
ческат- младеж в Димит
ровград.

вянинмладеж 
в хол са

пение :а Фолклорната гпу- 
па се представи с китка

не-
от ..Майските 

Както изтъкват пзстизански хола

За отбелязване е. че то 
ва е пъовото тъпжество 
организирано по повол за 
минаването на бълешите 
млади войници в ЮНА. а 
в ОК на ССМ казват, че 
зана-поет ше се погпижат 
същото ла стане традици
онно. м. я.

А. Т. соя то ос различава от 
някаква си буржоазна 
пъожава.

За нас главен които 
пий е: да бъдеш югее 
лавянин. социалист, дъ 
лбоко проникнат от 
идеите зга Маркс., Енг
елс и Ленин, конте' от
криха възможността, 
чс днес голяма част от 
човечеството в развити 
сто си върви по новия 
път.

*ЩЕ СЕ ОРГАНИЗИРА ЛИ МЕСТНА ТРУДО 
ВА АКЦИЯ В ДИМИТРОВГРАД?

Уж«8а«м»|т|11111М#»ц]1.иша»>
-------

Възможности има, 
бригадири няма 1

..от тези ТО. Понеже ста
ва дума за -най-голсмите 
ТО с най-много млади хо 
ра. може ла сс очаква и 

организации 
и местна 

организира

консЬс- 
Съюза на со-

млалеж

Общинската
у* '1ренция на 

циал истическата
Димитравгоал има въз 

можности ла организира 
година местна мла 
трудова акния са- 
еяно условие

бои-

Г ■
(От разговора па Йо 

сип Броз Тито със стро 
итслитс па Савскнп бе
нт. Загреб. 6 декември 
Ш>7 година)

Л:В останалите 
ла сс съгласят 
акния ла се 
и тази голина.

и тази 
тежка 
мо при 
яко 
галири.

има достатъчно А. Т.
Звучи малко нелогич- 

но но с Факт! Доброво 
ТРУД в 
обши- 

бил В КРИ

ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ
младежкилният 

Димитровградска Младеж-овчарПисмона никога не с
само’ когато стаюа 

съюзни акн.ии.
п кои-

за. 'но
Още неотшорепо н ръката 
мирише па топли думи, 

осните нп твои ръкопис

дума за 
По-точно за тези. Осемнадесетгодишният Драголюб Стоянов 

е елин от малцината млади хопа. който не с 
обърнал, 1юъб иц\ овчд-рстаото- (макар че на снпм 
ката наглежда малко така). Той водно с и най- 
младият овчар в „Нишава”.

— В „Нишава” съм от две години .насам. 
Обичам тази ..професия” м «е ми е трудно да 
гледам овцете — каава Стоянов. Аз н ял село. в 
Осьотсшща, бях овчар, но тлее имахме само де
сетина овце, а тук на Формата в Лмпинци иимаме 

стада И много, много работа около тях.
Може Стоянов ,и >ма. има прано. За 180 000 ли 

.нара сиГУП1ГО -е .по-шриятно ла сн на чист въздух. 
ОП1КОЛ 1<€Г1Ч> (и ла, ию-мплнси пари) да работиш нри 

задух н ш> пебллячжрпянни уедошя.

учеиичсска'-то участвува има
и мислите твои и мои!
За минута биваш загадка,

мислите си опомняш чия си

тя младеж.
По всичко личи. че то

то се лос 
разнова тази голина 

ояолес. В първите
отговорните

и »
само ти не узнавали 
за чувствата човешки 
и затова винари си 
обикновено и 'бяло . . . 
Хартията с жадна за: думи,

от радост трепери

хо»аволи с Тигър". 
Компас" с но 

на участ 
ТРУД®

.Свобода".в
..Пиле" и 
чти договорено

местната.
залесяване в

Борове®» поле, 
яич-

ОРНСТОМИ
прочетерото очаквах да 
по-лесно ти е ла го напишеш

всичко тона и без писмото 
ти прочетох.

Биляна ЦВЕТКОВ А-АНТОНОВ А

■1Ч1ШСМ1Инините в 
ва акния по 
района на

бъдат изплатени
яежоли за ол-ин меоеп. 

а за сметка на това мла-

чуя.

а аз
в <УЧИ'К

л-а изцапания.ТГИ
//а1огнанизаииятежката 

нс тъгюм паоичтга гкхмогп
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Година на културни юбилеи 

в Димитровград
ЗАСЕДАНИЕ НА СКУПЩИНАТА НА СОИ ЗА 
ОБРАЗОВАНИЕ. КУЛТУРА И ФИЗИЧЕСКА КУЛ 
ТУРА

Приети отчетите и 

плановетечсствувансто на две 100 годишнини: наНе много време ни дели от 
Самодейният театър и Градското читалище в Димитровград. Във връзка 
тези събития ще се организират културни_манифсстации в града, а Цсп- 
гърът за култура е изготвил Проектопрограма за ознаменуваното на тези 
два юбилеяШ штята. поради ...изследва- 

нс на съществуващото по 
организапи- 

пабота и’ междули 
отношения в

След като преди един 
(на 6 февруари) 

образова- 
и Физичес- 

Обшиис

на Самодейния театър в 
местните о&ишосгги на Ди 
митрогпал и гю. Ш-о ос 

• касае до юбилея на ) РА- 
иа ДСКОТО

месец 
Секцията за 
ние. култура

на роля в издигане на 
елементарната 

В на тогавашното 
мие.

Тази година за куллу- 
рата в Димитровград е 
изключително важна.

^ нея ше се ознаменуват 
две 100-гояишиини — го- 

>» рдост на града и негови
те граждани. Касае се за 
два юбилея — 100 годи- 

<гу* ни Самодеен ттатъо и 100 
^ години Градско читали

ще. Този Факт го
вори за богата културна 
трашшшя на града и кул
турните изяви на жите
лите му оше от далечно
то минало.

Непосредствено
освобождението от тур- ски прегледи и съревно- 
ците в Цариброд (Дими- вания. на които винаги 
тоовгоаш) започва да се печелят високи- лоизна- 
развива занаятчийството ния и награди, 
и търговията. Откр»ат 
се училища, а през 1889

ложе ние накултура
населс- ята ка 

и костните 
Центъра за култура" де

ка култура при
конференция на 

Димитровград.
ОТ ЧИТАЛИ ЩЕ,От основаването 

САМОДЕЙНИЯ ТЕАТЪР запланувано с 
•дейността му нс спира

:ката 
ОСТН в 
обсъди и даде положитсл

скупщината 
една

следното: легатите на 
сформираха оше 
работна група, в която са 
Зоран Тричко® предое-

1$\ — Популяризиране на 
ЮО-годшшгия юбилей нл 
най-шииоко 
акции
ване на книжния 
особено па стари и ценни 
книги и публикации: из
ложба на книги в Цен
търа за култура, по гру
повите организации, учи
лищата: разговор с работ
ници. младежи, ученици 
във връзка с книгата; ор
ганизиране на лве тема
тични изложби на книги 
и изложба на стари уни
кати и книги: изложба на 
Фотографии. Факсимиле- 
та на стари документи. Пе 
чат и п.р.: награщни твор-

но мнение за отчетите и 
Само уп ра

ло днес. Театърът се с 
от 300 плановете на 

вителната общност за 
образование. култура и

изявил с позече 
театп ахни по е д став лен и я 
в които своите актьорски 
умения са опитали над 
2000 актьори-самодейци. 
При т"."а забележително 
е участието им на бройни 
околийски, общински, ре- 

след гионални и републикан-

на скупщината на 
общ

равнище, 
обогатя- 

Фонд.

пател
Самоуп рав ите лзгата

Вукадин Ма р кови ч.
за

Де-Физичеока култура, 
легатите на скупщината 
приеха отчета за работа 
на Основното училище, 
на спомената обшност 
Центъра за култура и об 
щинската СОФК-а. Не е 
приет плана за работа на

ност. 
член на 
съвет при

ГТ- Изпълнителния 
Общинската 

скупщина и Велин Тодо 
роз зает в Центъра за 
култура... След като изу 
чи положението заедно 
<- първичната партийна 
организация на СК. рабоученическия оркестър и 

затова е сформирана ра
ботна група, която да 
■направи, всестранен ана
лиз на-състоянието на .ин 
с.трументите. необходи- 

. мите средства и всичко 
останало, свързано със 
съществуването на този 
■срекстъо. безопорно ча
ст ст традицията на Ди 
митровграл В работната 
група са секретарят на 
СОИ Васил Николов. Ми 
ша Киров, преподавател 
по музика п Основното 
училище и Милутин Цен 
кое директор на Образо 
вателния център в Дими
тровград.

Когато става дума за 
работни групи да кажем, 
че по г«~епооъка на Сек-

тната група ше потнесе 
отчет на Изпълнителния 
съвет ня Общинската еж 
упш.ина и еамоупоавител- 
ната общност за образо 
вани-е. култура и Физиче 
ска култура.

ГРАДСКОТО ЧИТАЛИ
ЩЕ (БИБЛИОТЕКАТА) 

г. в градчето започва да пък от основаването си
се печата и първият ме- до днес съшо не секва с

вестник „Домашен дейността си — винаги е 
четем и организатор на бройни 

„В Цари- културни манифестации и чепки конкурси за учени- 
прояви. Днес Библиотека- ците и младежите -във

връзка с юбилея 
ратурни четения и среши 
на писателите и млади 
автори: културно-художе

стен
учител". В него 
следното:
брод засега не съществу-

А. Т.
лите-ват никакви дружества, та притежава книжен 

САМОДЕЙ- фонд екг 32 000 заглавил
:

освен едно
НО ДРУЖЕСТВО, основа- ,и публикации, от които 
но през месец август 1888 една трета от заглавията 
год. Целта на това ДРУ- (над 10 000) са на майчин 
жество е да събира сред- — български език. 
ствз за снабдяване с кни- Съгласие за ознамену- 
ги и отваряне на Градско ване на тези две ЮОнгсии 
читалище, а всичко чрез шиини дадоха: Общинска 
представленията на СА- та конференция на ССТН. 
МОДЕЙНОТО ДРУЖЕС- Общинската културна об- 
ТВО се е представило щност. събранието .на тру 
(1888/1889) година СА
МОДЕЙНОТО ДРУЖЕС- калето и Програмния съ- 
ТВО се е представило вет при Центъра за кул- 
пред гражданите с драма- тура. Изготвена е и Про- 
та „Руска" и комедията 
„Зла жена’2 трагедията 
„Стефан Караджа" и ко
медията „Чорбаджията”, 
трагедията „Геновева" и 
комедията 
панталони",
„Иванко, убиецът на Асе- 
на". В петото представле
ние е репризирана после
дната драма и през това 
време Самодейният теа
тър събрал паричен капи
тал от 1000 лева. с който 
създал материална осно
ва в книги, дрехи и сце
на.”

ствена програма в присъс 
темето на бройни гости.

Във всеки случай тези 
юбилеи ще намерят мяс
тото си ь своя град. в 
който работят и съшеству 
ват. но и на по-широко 
равнище.

лещите ое и ПО на СК.
Зденка Тодорова

ДРАМАТИЧНИЯТ ТЕАТЪР „К. КЮЛЯВКОВ" ОТ КЮ СТЕНДИЛ В ЛЕСКОЗАЦектопоотоама за ознаме
нуваното на тези годиш
нини: тези юбилеи ще 
имат трудов ,и тържесг 
вен характер.

В рамките на САМО ДЕ 
ЙНИЯ ТЕАТЪР е запла
нувано следното:

— С подходящи коме
дии на Брани-слав Н-ушич 
па ое ознаменува 50-годи- 
шнината от смъртта- му: 
подготвяне на две нови 
те атралн и по едставлен и я 
участвуваме в юбилея 
на други самодейки теа-

Борш“-разказ за вечната тепа31
„Червените

драмата Разменните гостувалия и музикално оформление 
между Народния театър на Петър Лъджев. 
от Лескова ц и драматич
ния театър .Крум Кюляв ' течния театър „Крум Кю- 
ко®" о-т Кюстендил вече 
става традиция. Четири

кнозеиия. които преживя 
ват всички личности, вое- 
к.и на свой на-чин. .Ансамбълът на драма-

л янков", носител н.а орде
на „Червено знаме на тру 
да", с представлението 
.Боряна" о-ткби таз годиш 
ния
за вече известната тема:

В ролята на Боряна се 
появи младата, актриса 
Авения Михова а заедно 
■е нея като главен носител 

сезон. Това е разказ чна- играта ое изтъкна 
Алексей Ангелов. Не по-

пъти лесковашките арти
сти играха ® Кюстендил 

й и кюстеп-г,дяловите в Лес- 
кювац. Последното госту- 

тои от вътрешността на ване на лебковчани бе 
Републиката: Фото-изло- през януари, а български- 
жба — „100 години кул- те артисти им върнаха ло- 
туриа мисия на Самодей- решението на 25 и 26 фе- 
ния театър в Димитров- в:р.уари. представяйки ое
град", участие на печата поел лесковчани с' драма- шмар и всичко да подве
ла българската народност та на Йордан Йовков 
и ТВ журнала в ознаме- „Боряна" в постановка на 
нудане на юбилея на те- Надежда Сейкова. сцено- 
атъра: литературни вече- граф.ия 'и костюмопра- 

гостувания фия Елена Александрова

живот, посветен на пари- назад в художественото
си изпълнение останаха и 
останалите изпълнители. 
Общо-, внушително теа
трално- представление, ко
ето публиката ше помни 
по искреността на пресъз
даването и приятното сне 
алчно доживяване.

: Благодарение на енту- 
зиасТите от театъра, в 
града пвез същата 1888 
година е открито и Град
ско читалище. Въз осно
ва на бройните записи, 
докум-енти и запазения 
Статут на читалището.
•може па се види. че би
блиотеката е ■ играла важ- ри. репоизи.

те се превръща 
маго. Младата Боряна ус-. 
пя-ва да разреши този ко-

в кош-

д,и на основното човешко 
живо ене: хората 
нат човеци. Но това не 
се постига лесно1. До цел
та. водят .неминуеми стъл-

да ста-

М. Момчплович
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КОМЕНТАРФизическа култура„С/^В/рр Как да се възвърне старата слава 

на „А. Балкански“?СВЕТОВНО ПЪРВЕНСТВО НА 
ЦИ В ОБЕРСДОРФ СКИОРИ—ЛЕТ

На Улага-сребърен медал Най-кратък рапорт -о-т годишното 
отчетно-избошю събрание на баскет
болния клуб ..Асен Балкански" в Ди
митровград би могъл да гласи: шет 
е отчета за работата през 1987 годи
на; за председател на клуба избран Зо 
оан Тричков а за секретар Ивица Ми
ланов. за касиер Делчо Г.игов. За де
легати в Баскетболния съюз в Ниш са 
предложени Зоран Тричков и Зоран 
Геров.

да минат в редовете на ..Балкански". 
По такъв начин ще се разреши един 
голям проблем, защото Димитровград 
ча.ни открай време имаха добри игра
чи на всички други позиции, оовен на 
центровете. От друга страна, играчи 
на ..А. Балкански" без проблеми ще 
могат да минават в редовете на лирот- 
оюия баскетболен колектив и т.н.

Второ, за третиьори на младия от
бор са поставени Зоран Геров, играч 
на ..'Пирот" и Васил Мише®, легенда, 
на димитровградския баскетбол. Не 
трябва тогава да учудва и новата фун 
кция на Геро®, знаейки неговата неиз 
чеипаема енергия И това вешо да
ва надежда, че ше се успее. Той ще 
бъде и най-1добрата и истинска връзка 
между двата съседни г.рааа.

И трето, в димитровградския бас 
кетбол отново ое вюъша м-р инж. Ва
сил Милев, без съмнение, един от най- 
добрите спортисти в този град. за чие- 
то име са свързани най-хубавите уапе 
хи на ..Асен Балкански" от по-ново 
време. Това нещо радва, защото с 
своя авторитет този опитен стратег на 
баскетболната игра ше съдействува да 
започнат да се изписват нови страни 
ци на баскетбола в нашия град.

П. Димитров

'Югославският 
Пртьмож Улана 
сребърен медал

скакач
спечели

' ; ЦЦ11
на свето в 

ното първенство за скио
ри—летци в ОберодорсЬ. 
Победи

-Й
тм

1сношежедът Ф.и 
лестал. а на тг>етх> 
се класиоа Финландецът 
Ни1кенен.

Улага

'3
място Ш

Много почсъщеетвено от тази кра 
тка телеграфна новина е — атмосфе
рата на събранието, която вливаше 
оптимизъм. че димитровградският ба 
скетбод наново ще започне да крачи 
по пътеките на успеха. Да посочим 
само. че някога ..Асен Балкански" иг
раете с ..Пърлена звезда". „Парги- 
зач". ..Торпедо” и лр. най-известни от 
бори в страната. В това отдавнашно 
минало .всеки мач беше истинско съби 
тие. а посочените отбори бяха посре-

И .*шлетя извънредно 
ветрите оерии (178. 173 и 
179 м) и беше 'раъностаен 
ПООТИВН1ТК на победителя 
все до последния окок.

На 18 5-метровата 
шипа в ОбеосдоосЬ 
гвуваха скиори—летци от 
15 страни.

шЦ

скача
учас -

М. А. П. Улага

щани на гарата с ученическата музика.
Какво влива доверие и надежда, че 

димитровградският баскетбол наново 
ше се събущи?

Като първо 
ско сътрудничество с 
клуб в Пирот, като по-големият клуб 
ше помага на 
очаква двама високи играчи от Пирот

УТРЕ В ДИМИТРОВГРАД

Регионално състезание 

спортна стрелба
по установено е истин- 

баскетболния

по-малкия и вече ое

• С нетърпение се очаква да се види в каква 
форма е олимпийската кандидатка Ружица Алексова

В Димитровград на 19 
маот ше се проведе ое-

СЪСТЕЗАНИЕ ЗА КУПАТА НА ЮГОСЛАВИЯ

Партнзан" се прости от купата... мачът прекъснатка че и този път от тях 
ое очаква високо класира
не (и отборно и отделно).

Естествено 
се очаква от олимпийска
та кандидатка по спортна 
стрелба Ружица Алексова. 
а големи наиежи се по
лагат и в Аница Мнхалко 
ва. както и в Александър 
Маринков.

Състезанието

П
глонално състезание по 
спортна стрелба за ивд- 
лидни лица с въздушна 
пушка (във всички кате
гории).

В състезанието ще взе-

ФК „Победа" — „Партнзан" (Желюша) 9:1 (4:1)най-много
Футболният отбор 

..Партнзан" с-т село Же
люша се прости от по
нататъшното 
в Купата нр 
(ОФС-Пирот) вече във вто 
рия кръг. В мач. огитоан 
по твърде тежък т кален 
топен и студио време, по
добие се снамсриха дома
шните футболисти — Фут 
болиститс 
от Държина.

Победата па лържмпча-

жинчани се класираха в 
третия кръг.

Инак първенството в об 
шинската футболна диви
зия. в която ше се състе
зава ..Партнзан" започва 
на 27 март. а желюшани 
гостуват.

на но поради лошия терен 
ни е напълно заслужена, 
съдията Йовлнович от Пи 
ро-т прекъсна .мача в 75 
минута при твърде висо
кия резултат в полза на 

Победа" — дори 
Но този резултат е вали
ден тъй като са.отигоанм 
2/3 от мача. така че дър-

състезаване
Югославиямат участие отбори от 

почти всички обшини в 
региона. Състезанието ше

СПОРТНИЯ
който

9:1!
органи-ое проведе в 

център 
има
зали за споотна

зиоа комисията за спорт 
и пекосапия пои Съюза 
за инвалидни лйиа в Ди
митровград в сътрудниче- 

с обшинокия стпсл-

..Парк". 
една от най-хубавите 

стрелба
Д. С.

На 26 март (в събота) 
1988 година в 10 часа на 
гробищата в Димитров
град ше дадем I 
ШЕСТМЕСЕЧЕН 
ПОМЕН на

в ретиоча.
Димитровградските стр- 

традииия вече. 
се състезават та-

Победа"паство 
че ски съюз.елии. по 

с успех
Д. Ставров

ФУТБОЛНИЯТ ОТБОР „МЛАДОСТ" но осално глола-ш не и 
■I к*осъцюствимо. Босмлог- 

сЬугболисти им
ЕОСИЛ^ролЯе)нш лолусезон
ПРЕД палежите Верка СлавоваЩе успеят ли сега? ат и 'сили и възможности 

за ,товд Това, е и мнение 
Гсо-цпи

: .
от Димитровград 

• Опечелено семейство
т.г> нл тости>ора 
Георгиев, а м немито 
споделиха ч Васил Тасев. 
Драган Злаггков. Иван Ра 
нгелои» и шрури.

: |муиздържат по каая «ппез >из 
теклите и яколко 
стоа. Наистина и 
слоя 
в който 
класира 
белката, ше бъле трулио.

След неуспеха в съсггс- 
на юго-кчпата » 

фут- 
Враня—

ггшиси
сегазанието 

М ежл уобшияската
ТЪЖЕН ПОМЕН

Па 22 март 1988 година се навършават 
ТРИ ГОДИНИ

есенния полуссзоп.
болна дивизия

ЮГ" футболист 
„Младост" от Боси 

всичките .свои си
съсредоточат '»

футболно 
Амбициите 

първите

„Младосг" ое
група 
тс на

Ето и класирането поел 
пролетия полмоеяон:

смърт на нашия 
мил и никога незабравим баща. съпруг и син

в ср одата на та- от преждевременната и трагична

легнал 
ли ше 
п пс л стояшото

Любомир (Любчо) Стоянов2 45:26 19
2 51:25 18
3 34:15 17
3 31 :23 16
4 27:27 15
5 37:29 12
5 32:28 12
5 23:26 11
0 25:34 10
6 19:31
8 23:40

19:36 
1 . 9 24:50 5

м. я.

112 9 
12 8

1. Пч.и.ня (Търговище) 
Хайдук. (Прошево)

3. Синджслич (Лсвоеос)
4 .Младост (Сувойница)
5 Алакинце (Алакшще)

(Д, Въртогош)
(Босилеград)

2
2.

*■/' '
", \ от Димитровград1812първенство, 

им. са едно от . >’ -7 212
ньж

Времето минава, но нико
га не ще заличи спомена по 
Твоя светъл и благороден лик. 
Твоята обич, човеколюбив и 
обичащо сърце вечно ще пул- 
щат у нас.

Преклон пред светлата Ти

7 1дивизията и 12три ме^га в 2512запланува
на ли

6. Младост
7. Младост
8. Железничар (Вр. баня)
9. Бурими (Жбсвац)

10. Мииералаи (ВР. баня)
11 Младост (Йсяантица) 

(Прсшево) ,

1ако се приеме 
ната (реорганизация 

системата

212 5 ;
'12 4 3на

визията и 212 4
ос намеп 

ранг на със 
това

9състезанията ла 3312 173 1 
1 3

ят във висш 12 памет!И >Впрочем 
желания вече ”я 

За това. че 
сами са 
сили ла

/А'5812 1И Опечалено семейство 
Стоянови

тезачш-о. 12 Флям-снта-ри
' Младост (Прскодолце) 12 2са техни 13.колко години.

нс успяха 
Нямаха

досега
вижжни СТРАНИЦА 11
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сатиРа * забава
НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

Не записал
Карикатурен екран

„Съкращаване на администрацията"На тема:

Желюшави продавали мляко 
•тая н ана кооперацията и «а 

пееш месен 'правели справиш кои 
колко е предал мляко на меоена. 
Млекоизисупчикът попитал един 
толкова ли е млякото.

че. не е толкова и боклукат!Той му
чеотвърнал 

той също е записвал колко мля
ко е предал. Сравнили лва.та спи- 

устаиовили грешката. Съ- 
е втория

Бве пуче се пролет, а- на мене ми нещо 
сърне: огрея слънце, .народ ва- 

ое •и младо и старо... 
порасодим из чарши- 

набрулийе. да

! съка м
щото се по1втоо:ишо и 
ослско1стапи:и1ски 
Третият също казал, че и той с 
записал и при 
„грешката"..

мило около
ти из гюлето, раше-га 
Рско ой я: лай да се 
йуту. може да се соетнемо с 
си поооатимо кико пвезимимо . .

Стиго на павлиончето и има

производител.

ггего изправили

кво да 
„Уелугу" стотина но- 

слънцето. да ти йе
Котата млекоизкупчикът по

питал четвъртия толкова ли мля
ко е предал, той отговорил:

— Толкова е — шом не съм 
ой записвал!

видим: наредили оди 
вс кайте. лъсггуле се на 
мило да 1)и погледаш.

„Е. нека му мисли са боклукат! режо 
__ Че овитне Цариброд и че му за-ои я.

прилича на градче.
Соето бай Гогу оди Строшену чешму и 

за новете канте. а он 
усмивкуйе. час се мърши.

*
поч-е да му орятим 
мс гледа, час ое

— Бре Гого. тебе кока нс ти се всруие.Частна собственост
— реко я.

— И да знайеш дека не ми се веруйе!
— Ти знайеш ли дека преди

В Д.имитроитоая в местността 
„Бучумет" един ром брал дърва 
в обществената гора. Намерил го 
горският и то попитал:

— Какво правиш тук. защо 
береш дърва в държавната гора?

А ромът му отговорил:
— Ами държавна, 

мня за оебе си. тази гора е на
ша. Тук е брая дядо ми. баща 
ми. па ето и аз!

— рече он.
године V Строшену чеш-му надокараше 

Натрупаш® Ьидве
ц.е®Ье че прае канализацито. 
на купове кико съгла кантете и нмйе се

курталишему одизарадувамО'. а- са че се 
смрадат. ЦевДете си стойу и дън-дънъска 
тамо1. та децата се игоайу с гьи. Почеше и 
!)и троша. а еве они йоше узимаю залет да 
прае канализанийу. Па ои мислим да не 
буде тека и с кантете.

— Чекай. ама нали напраните у каналат

откак по-

Записал: Владимир Иванов канализацийуту. нали натупаше там некик- 
дека канализациятаКарикатураПЕРИЦА ИЛИЕВ цзвйе. Я мислимве

йе готова работа, вързана V кърпу.
— Вързана ли не йе ли. ама поили 

из Строшену чешму и че видиш кико на-
емпадат. Све_

• Любовта е тиран, който не щадиИЗ „БЛЯСЪЦИ НА ОСТРОУМИЕТО"
НИКОГО-

Любов П. Корней
• Има само един вид любов, но тя род иде с къопе на нос оди 

сешмчйе я-ме излазе на улицуту и да 
простиш затънули смо V ... до тушу !

Гледам ти ое рашуйеш на слънцето, а 
мене ме вана ства. Са кина припече че 
тпебе да узимамо гас-масЬе! — рече Гога.

— Е Гого. с кантете йе друга работа- 
Пъо.во цееЬете не су ,на „Уелугу". а на за- 
йедницуту. а друго кантете твебе само 
ое развезу по дворовете ...

ме
• Две неща не могат да бъдат скри

ти: пиянството ,и любовта.
АнтисЬон

• Най-добрият слуга на любовта е 
случаят.

има хиляди различни копия.
Ла Рошфуко

• Цялото удоволствие на любовта е
в промяната.

Молиер
• Любовта и приятелството се из-Сервантес

• Любов, пари и грижи е невъзмож- ключват едно друго. даЛа Брюйерно да ое «зкрият.
Лопе де Вега

— Изгледа Манчо слабо се разбираш у 
тейя работе: за теквея 'канте тоебе специ- 
ялан камион. А я не видим да су купили 
текъв камион. И щокига купе ' камионът 
има да имамоТйешну дОсъга най-добру из- 
лоокбу на канте V нентават на градчето . . .

„Брей тия Гага — све му пешо смита. 
— Кока пеша му йе имал канализадайу, 
кока 1)убрего све V модерне кант® йе изно
сил и июкарувал със опециялни камионе. 
Човеци муку му,че кико да очисти градче
то. а он све наши некикве ман.е". мислим 
си я.

Намаление
^ИВ, П ядмини^\ 
^С-ТРЯЦИЯГЯ/ )

- РЯ ми УУУ7
о

а3
— Истина е Манчо по-оано немаше то

ва — кока ме прочете о кикво мислим. — 
Ама и друго вюеме беше. А еве нийе оче 
да иогокимо дру!).и ама идемо кико желйе 
иоез угар . . .

)
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