
ВР№К1Шо С указ на президента из 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство” е удо- 

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 
нашите народи и народности

стоено -с
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ПРОМЕНИ, КОНТО ЩЕ ОСВОБОДЯТ 

__  РАБОТНИКА Н ТРУДА
В празничния

РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА ВЕЧЕ 
И „БРАНИТЕЛИ" НЕ МОЖЕ ДА ПЛАЩА ТОЛКОВА СВОИ „ЗАЩИТНИЦИ” Пролет на 

югославската 

външна политика
Дългосрочната програма за 

икономическа стабилизация не 
е реализирана, понеже се стъл- 
кнови с политическата систе
ма, която е конзервативна по
отношение на предложените в 
Програмата икономически 
мени. Затова в 
мент в Сърбия и цялата стра
на трябва да се извършат 
кива промени в политическата 
система, които

Стр. 2про-
настоящия мо-

ОСЕМ ГОДИНИ БЕЗ ТИТО
та-

Без Тито 

с Тито
ще освободят

производствения труд и работ
ника от огромната администра
ция-

Стр. ,3ДЕРЕГУЛАЦИЯ НА ВЪЗПРО
ИЗВОДСТВОТО

ИЗБОРНИ СЕСИИ НА ОБЩИНСКИ
ТЕ СКУПЩИНИПросто казано' — грамадна

та, неефикасна и скъпа органи
зация на обществото неотлож
но трябва да се мени. Механи-

Стр. 4

ПОВИШИ СЕ ПОЛИТИЧЕСКАТА 
ЗРЯЛОСТ НА РАБОТНИЧЕСКАТА 
КЛАСА

демократическо общество не 
може да има ефикасна стопан
ска дейност без ефикасно об
ществено решаване. Иронично, 
дори и. лицемерно звучи твър- 

. дението, че тази огромна и тро 
мава регулатива и организация 
служи на интересите на работ
ниците и на тяхната защита. - 
Работническата класа вече не 

толкова свои

лнишите институции, но не за 
сметка на хората, конто рабо
тят в тях, понеже те са най- 
малко виновни за това. Нещо 
ще закрием, например голям 
брой СОИ и някои общини, 
нещо ще обединим, например 
някои републикански органи. 
Многоброни п 
лптпческп функции трябва да 
се изпълняват волоитерскп. Та
ка ще се намали навалицата 
па заинтересованите за тях и 

се обезпечат повече сред
ства за разширяване па въз
производството п за науката, 
образованието, културата, здра 
иеопазваието 
то, които от по-дълго време се 
намират па ,ръба 
цмяча. Интересът на работни
ка може да бъде застрашен не 
от отделянето па средства за 
наука и образование, а от го
лемите разходи за 
администрации, 
мпожава по геометрическа про 

от основната оргапиза- 
сдружеиия труд до фе-

змите, процедурите, предписа
нията, с една дума 
тивата в някои области е тол
кова комплицирана, че и не 
трябва да я развръзваме, поне
же така бихме загубили много 
време и енергия по тези лаби
ринти, в които от листята не 

Вместо

регула-
Стр. 5

КРЪГЛА МАСА В ТО „ДИМИТРОВ
ГРАД”

Двигатели на прогреса 

Сговориа дружина

обществег ю-по-
се виждат дърветата, 
да я развръзваме, трябва да я 
хвърлим на сметлището, там й може да плаща 

защитници и бранители.
Стр. 6

е мястото, за да извършим де-
регулация на възпрсшзводствс- 
ните процеси. Предприятието 
трябва да бъде самостоятелно, 
освободено от оковите, за да 
може еластично да реагира на 
импулсите от пазара. Това зна
чи, че то трябва да има 
ки права и да носи цялата от- 

за икономическия

БЕЗ ДЕБЮРОКРАТИЗАЦИЯ 
НЕ МОЖЕ ДЛ СЕ УСКОРИ РА
ЗВИТИЕТО

ще

Стр. 7
п ппформпранс-Оспсн редовните съдове, ко

ве яка РУЖИЦА АЛЕКСОВА — ЗА ЧЕТ
ВЪРТИ ПЪТ ШАМПИОН

ВЪВито съществуват 
страна, пие имаме конституци
онни съдове, стопански съдове, 

сдружения труд, 
това обществени прокура-

всич- па егзнетеи-
Стр. 9

говорност 
резултат. Не административна, 
а икономическа отговорност за 
резултатите .на труда и за уве
личаването па обществения

пасъдове
ДЕЛНИЦИТЕ НА ГЕРА НЕЙКОВ

Стр. 11
след
тури, обществени правозащит

на само излишната 
която се раз-ници, иравозанщтппIш 

управлението, лък и защита па 
работническите интереси н Си- 
иди ката, скупщинитс па обще
ствено-политическите общнос
ти и ир. И тук възниква един 
съвсем обикновен въпрос: да- 

13 интерес на работника 
защитници

ка

питал.Паралелната администрация 
и са-

гресия
I и Iя па
дерация га, цтвзпма и време, и 
средства, и блокира или иай- 
^еко казано затруднява ефика-

в държавното управление 
моуправителните общности

не само, че не 0 от 
работника и труда, но 

съвсем видима вре- 
вся ка работа сс

ДРАГИ
ЧИТАТЕЛИ,

честит

Първи май!

на
интересите 
полза за ли е

да плаша толковаму нанася 
да. При това

епостта, креативността, реалп- 
пзобщо всеки труд.може би е по-и бранители, или зацнита и 

Затова развитието на демокра
тическото общество не може 

се ускори без дебюрокра

на вся-ловтаря на равнището без такава защита, пооб- защитеп
с повече пари в джоба сп

повече, за да може 
облекло и обу-

ка обществено-политическа
сме изградили

, по-
щност, понеже 
система, в която 
част е оформена цялост.

Дане толкова 
да купи по едно 
вки па 
си?
„см всичко, което
___ излишните предписания,

дейности и работи, из-

всяка нейна 
Това 

феуда-
тизация.

па децатасебе си п
е модерен вариант на

аспект на социали-
Затова трябва да премах- 

с излишнолизма и, от 
етическите пи цели 
«ащия XXI век, е пълен 
сурд.

(Из речта па Слободии Мп- 
лошевич нп X пленум на 
ЦК пи СКС)

и наближа- из-
аб-

лишнитсВ едно модерно, развито



НАС |и нI ПО СВЕТА
МИКУЛИЧ— ВОРОТНИКОВРАЗГОВОРВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКО КОМЕНТАР

Пролет на югославската Суфнцитът като бреме
^ Обменени са мнения за стопанските промени ввъншна политика с гю ссср Горбачов в Югославия е 

било твърде успешно и че 
е дало нов подтик в подо 
бряването на нашите от
ношения и сътрудничест-

Председателят на Съюз
ния изпълнителен съвет 
БРАНКО МИКУЛИЧ в на 
чалото ма седмицата в Бе 
лград (води разговор с 
председателя на Министе
рския съвет па Руската 
федерация и член на По
литбюро на ЦК на КПСС 
ВИТАЛИй ВОРОТНИ

КОВ, който бе па посеще 
пие в СР Сърбия и СР 
Черна Гора. Те обмениха 
мнения за промените в 
стопанските системи, ко 
ито понастоящем са в 
ход в пашата страна и в 
СССР. Воротников гово
ри за подготовките за 19 
партийна конференция и 
за насоките в провеждане 
то на перестройката, а 
Микулич за мерките и ак 
тивиостите за стабилизи
рането и преструктуиране 
то на югославското сто
панство.

ята на чуждестранни личности в маша
та страна, тогава картината на пролет
ния външнополитически пейсаж 
Югославия става съвсем ясна.

И макар чс и числото па външнопо
литическите събития в една страна 
има определен смисъл, този път и клан 
титетьт, а още повече качеството — 
тяхното съдържание и значение, опре
делят ролята им както в краткосроч
ното така и в дългосрочното външно
политическо положение и стратегия, не 
само на Югославия, по и по-широко. 
Всяко от тях отделно и всичките за
едно оказаха и щс оказват силно вли
яние на международното положение на 
Югославия. Някои! от тях имат особе
но значение за международното иконо
мическо положение па страйата, вто
ри пък на преден план изтъкват между 
народната политическа обстановка 
изобщо, а трети отношенията в реги
она.

Международните събития и външ
нополитическите активности, разбира 
се, не са свързаци с годишните време
на. Фактът, че на външнополитическата 
сцена на нашата страна през тази про
лет, която изпревари календара, тече
ше буен порой от събития няма връз
ка с най-хубавия период от годината. 
Връзката е в символиката — защото 
тези събития по своята динамика, ши
рочина, значение, разнообразие и съ
държание представляват същинско въ
зраждане на югославската външна по
литика.

иа
вото.

Изтъкнато е, че е необ 
пО-голямо анга-ходимо 

жираме за развитие на 
висши облици на сътруд
ничество, но същевремен 
но да не се позволи да 
се намали обема на стоко 
обмена. Във връзка с то
ва ,Микулич подчерта, че 
суфицитът който Югосла
вия има в стокообмена с 
СССР представлява бре
ме за нашето стопанство 
и че е необходимо това 
бреме да се премахне.

Микулич и Воротников 
са обменили мнения и 33 
някои въпроси от между-

Нищо не ще кажем ново ако кон
статираме, че Югославия вече отдавна 
се нареди всред тези които високо но
сят знамето на! международната поли
тика. Това тя постигна не заради голе
мината си, военната и икономическа 
сила, но със своята принципна и пос
ледователна външна • политика, която 
отвинаги се обосновава върху принци
пите на мирното човешко съществува
не. Творец и инициатор на такава вън
шна политика бе Тито — „граждани
нът на мира”, „шампионът на мира”, 
пламененият боец за международното 
разбирателство, сътрудничество и до
верие между всички държави и наро
ди, инициатор и основоположник на 
политиката и на движението на необ
вързаните страни.

През последните години когато Ти
то физически не е всред нас, а страна
та попадна в трудно икономическо по
ложение, вътрешнополитическите про
блеми заеха доминиращо място в ак
тивността на държавните и партийни
те . органи и ръководства. Външнополи
тическите като че ли малко стихнаха. 
Започна да се чувствува известно не
спокойствие между нашите многоброй- 
ни приятели из целия свят. Радваха се 
малобройните ни душмани. Какво се 
случва в Югославия, че нейният глас 
не така често и не така решително се 
чуе в света? — поставяха си въпрос 
те. Имаше дори и подозрения и спеку
ли, че във външнополитическата ори
ентация на Югославия може би нещо 
ще се мени.

Поради всичко това, още повече по
ради динамиката и значението им, вън-

народните отношения- 
Отделни разговори с Во 

ротников водиха БОШКО 
Микулич и Воротников КРУНИЧ, председател на 

разговаряха и за билатера Председателството на ЦК
на СЮК и СЛОБОДАН 
МИЛОШЕВИЧ, председа
тел на Председателството 
на ЦК на СКС.

Все пак две от множеството външ
нополитически събития през тази про^ 
лет като че ли имат . особено, дори 
историческо значение. Касае се за пет
дневното посещение на Михаил Горба
чов в Югославия и Конференцията на 
министрите на външните работи на 
балканските страни. Посещението на 
Горбачов, с всичко онова което тогава 
гостите и домакините казаха и записа
ха в официалните документи, далече 
надминава билат.ералните отношения 
на двете страни, макар че и те самите 
имат огромно значение за международ
ните отношения изобщо и за отноше
нията в международното комунистиче
ско и работническо движение. Все пак 
струва' се, че сърдечната и непосред
ствена атмосфера по време на посеще
нието и онова което този път твърде 
ясно бе казано за грешките които 
към Югославия бяха допуснати в ми
налото, дефинитивно изхвърлиха на 
бунището на историята един период,

I който дълги години обременяваше вза
имните ни отношения и отношенията в 
международното работническо и кому
нистическо движение. Всичко това ка
то че ли бе най-голямата придобивка

лните отношения между 
СФРЮ и СССР. Констати
раха, че неотдавнашното 
посещение на Михаило

ЮГОСЛАВИЯ—АЛБАНИЯ

Споразумение за 
малограничен оборот

През миналата седмица в Тирана се 
разговори между югославска и албанска делега
ция когато бе изготвено и споразумение 
граничния оборот между СФРЮ и НСРА. На

водиха

за мало- 
чело

нашата делегация бе Джордже Хаджи—Миха- 
йлович, помощник съюзен секретар 
та търговия. СъгласуваТ-Шя текст на сноразумени 

ще подпишат в Белград нашият съюзен 
.ретар на външната търговия и албанския 
тър на външната търговия.

на
на външна-

ето сек- 
минис-

По време на разговорите е обсъдено 
ализирането на стокообмена през първото триме
сечие на тази година, като и необходимостта 
от предприемане на съвместни мерки за по-ната- 
тъшното му подобряване.

ре-
рт това посещение.

Огромното пък значение на Конфе
ренцията на министрите на външните 

- работи на балканските
шнополитическите активности през по
следните три месеца бяха приети и в 
света и у нас като нов подем — съ
щинска пролет на югославската външ
на политика. В края на февруари 
Белград се- проведе първата конферен
ция на министрите на външните рабо- 

на балканские страни, през средата 
на март Михаил Горбачов посети 
Югославия, в началото на април в 
Белград се проведе министерската кон
ференция на „Групата 77"‘ През този 
период Бранко Микулич направи посе
щение в Италия, Унгария и Западна 
Германия, а Веселин Джуранович във 
Великобритания, Лазар Мойсов в Испа 
ния. Това бяха някои

страни произ
тича от решителността им да отворят 
нова страница 
страница на добросъседсдво, сътрудни 
чество и

в отношенията си —
ЯСЕР АРАФАТ ЗА ПАЛЕСТИНСКИЯ БУНТВ

доверие. И макар че Конфе- 
ренцията не реши откритите пробле
ми, които обременяват 
нията (от нея това не се и очакваше), 

ясно че на Балканите

иде- ти взаимоотноше-
п ро дължина всички е 

никога няма да бъде както това е би-
вече

Вождът на Организацията за освобождение 
на Палестина Ясер Арафат преди няколко дни е 
оповестил, че палестинският бунт на окупираните 
територии и в областта на Газа ще продълиш все 
докато не се формира независима палестинска 
скиЖа™' изявлението след разговора с алжир
П“Р 'ВДеНТ Шадли Бенджедит в Алжир той
подчертал, че палестинците _
средства да присилят Израел 
окупираните територии, на 
палестинска държава. Като 
жава е

ло; досега.
Постиженията на югославската 

шна политика в началото на тази 
дина бяха ярък отговор 
скептици към перспективите й- Т,я бе 
и остана Титова политика — политика 
на мир, сътрудничество, разбирателст
во и доверие между великите и мал
ките, богатите и бедните, политика за 
по-светло бъдеще на човечеството.

вън
то

на всички

от по-значител
ните международни събития. Ако 
тях приобщим посещенията 
то наши делегации, на високо равни
ще в други страни и- международни 
институции, а също така и посещени-

към 
на повече- ще ползуват всички 

да се оттегли от
които да се създаде 

посочен неточен Ерусалим!43 “ ДЪР'Венко Димитров
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ГРднтт1.оЕмРЕТА1> ЗА НАРОДНА 7 ' ОТБРАНА АДМИРАЛ НА ФЛОТА 
ЙОСИП БРС^ТИТО”^ КУМРОВЕЦ ТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ШКОЛА

Светът отбраната измерва според кризата
ф Чуждестранните преценки на отбранителните 

та страна най-непосредствено се довеждат въе връзка с трудностите в стопан 
ското и общото развитие, а особено с явленията на неединство в много сфе 
Ри на обществения живот

# Армията не- бяга от процеса на демократизация, но трябва да се каже, 
че. демократичното решаване във воен ната организация е ограничено 
обем върху онези работи

командуване и субординация
® УДаР на външните и вътрешните врагове все по-чести са трайните 

определения на Югославия — социалистическото самоуправление, братството 
и еДННството, националното равноправие, необвързаната политика, всенарод
ната отбрана и обществената самоза щита, особено ЮНА

Отбраната на

възможности на наша-

по
и задачи, които не застрашават принципа на единно

Щ

Югосла
вия е неделима, па съобра 
зно на такова определе
ние всички 
твата на отбраната на коя 
то н да било част на 
Югославия същевремен
но трябва да се счита за 
интегрална,част ма отбра
нителните сили на Югос
лавия като Цяло и отбра
нителните нейни части. 
Такъв отбранителен кон 
цент е п единствено при
емлив, понеже ЮНА има 
дълбоко народен и револ

КОНТРАРЕВОЛЮЦИОН- 
НИ НАПАДЕНИЯ

понеже това би имало не 
съблюдаеми последици за 
Армията — отделно под
черта адмирал Мамула и 
продължи, че „противни
ците на нашата 
се опитват с политически 
шум и инсинуации за сме 
тка на Армията да разкла 
гят основните предпостав
ки на нейното фуикциони 
райе, да натрапят облици 
на решаване, които

сили и средс — Когато посочваме 
опасностите — ние не ги 

система ■ преувеличаваме и не пре
насяме механически от
вън, както понякога 4 ни 
се приписва, но на тях ре
ално сочим и настояваме 
в границите на нашите 
възможности, на възмож- 

са но най-малка мярка да 
възможни или са присъ- сведем тяхното влияние

на нашата стратегическа 
доктрина и планове на от
брана на обществото. За- 

организационни това онези, които подко- 
начала провъзгласявайки пават въоръжените сили

и нашия концепт на от
брана същевременно под
копават и всички други 
основи на общественото 
развитие, па с това и са
мия обществен концепт, 

Критиката на военнои- неговата материална осно 
кономическото сътруднн- ва, отбранително-самоза- 
чество между необвърза- щитната сила на общест- 
ните страни, както и кри- вото и отделно на ЮНА, ка

кто и другите основни об
ществени стойности. Тези 
сили, чието действуване 
всъщност има контрарево 
люционен характер, ня
мат, нито ще имат какви- 
то и да било изгледи за 

ШЩ успех, ако срещу тях се 
" организираме и по-ефика

сно борим във всички ча
сти на нашата страна.

По-нататък адмирал Ма 
мула посочи: „Достигната4 
тата степен на изграде- 
иост на ОС обезпечава 
всички съществени пред
поставки II условия за ви
сока боеготовност, което 
особено се отнася до 
ЮНА и нейната готов- 

тпката на нашето аигажи- мост за изпълняване на
в рамките на 

евентуална мзненадна въ
оръжена шреспя. Ние 
имаме достатъчно сили, с

ОСЕМ ГОДИНИ БЕЗ ТИТО

БЕЗ ТНТО щи ма някои други части 
на обществената структу 

юционен характер и дъл- . ра, да проблематизират 
бока съдбовна сраснало- нейните 
ст е народа, работничес-

С ТНТО
Осемте години от Тнтовата смърт не са ни най- 

малко накърнили неговите големи исторически при
носи към века, в който жпвя и твори. Напротив. 
И от

ката класа и съществени
те стойности на общест
вото.

Това между другото ка
за съюзният секретар за ВРЕДНИ КРИТИКИ 
народна отбрана и адми 
рал иа флотата Бранко 
Мамула пред курсистите 
па политическата школа 
„Йоснп Броз Тито” в Ку-

ги наследени от по-ранш 
ните исторически епохи 
и режими.това временско кратко разстояние неговото 

дело и личност придобиват още по-пълни, още по- 
значителни димензий.

И на този четвърти май 13 15 часа и пет мину
ти Югославия ще застане мирно! За момент ще бъ
де прекъсната работата във фабриките, мините, на 
полето, в училищата, частите на ЮНА. И този път, 
както през изтеклите седем • години, ще отдадем 
дължимата почит на най-великия син на тази стра
на, но преди всичко ще потвърдим клетвата, че Ти
то остава с нас. Тъкмо така, както това прави не- 
прегледната река от хора във всичките тези 2900 

- дни, посещавайки вечния дом на Йосип Броз Тито.

> I:
В ’ *§: 1 .Д;- пяЪШ

■ ;тД5*От 'тази наша река, която пристига от всички 
пори на живота и мисли и тече през Цветния дом, 

най-силно допира познатия Титов прнп- 
към дела”! Знаем разбира' се, че 

леко в това но много неща не само за нас те-

•у**

сякаш днес 
цип „от. думи 
не е
жко време, пред нови предизвикателства, да сс на
мерят най-добрите, а собствени решения. Тито, знае 

имаше особен „слух”, знаеше,
„пресече”. Па как днес,

както то-се, за това
ва сега често казваме, да 
пред предизвикателствата на времето да се издър
жи — когато Тито го няма.

и и
шшшШкЯШЛ-
Непоколебими защитници па свободата и социалисти

ческото строителство

т
Никак по-инак, освен пътепоказателите, които 

Тито ни остави как трябва в правия момент и па 
премахват бариерите пред реката 

събират всички пойни ното- 
енлни да стигнат

прав начин да се 
на революцията и да сс 
ли за да бъдат достатъчно1 ■ социализма и хуманизма.

винаги от интс-

мровец в своето изложе
ние па тема „Модерниза
ция на концепцията по 
всенародна отбрана”.

райе па този план, обек- задачите 
тнппо иде в полза на ве
ликите сили п

до
Сипажеланите простори

за това черпаеше
огромното

ПО01ШО-ТС-ла и решителност
и настроението

хора и граждани, от работническата 
всичко. Търсеше и намираше сила в

самоуиравителен социализъм.
талвег

мнозинство 
класа преди 
онези, коиго 

И няма друго, 
— по-нататък,

на най-развититсхппчсскп 
страни, каза адмирал Ма-

рсситс конго може успешно да 
се противопоставим сре
щу всеки неприятел, да 
надделеем всички трудно
сти и да обезпечим усло
вия за по-пататъшно рево 
люиионно развитие иа об
ществото.

Това е изпит, на нашата 
последователност на Тнто- 

снстема, вата революционна мисъл 
и дело и наше историчес- 

агресия. ко задължение и отговор-

ПОЛИТИЧЕСКИ ШУМ

мула. Освен това тази 
критика е непосредствено 
насочена към отблъсква
не иа необвързаните стра
ни от коицепта облягане 
върху собствените сили и 
тяхното 
по пътя па изграждане па 
отбранителна 
способна да отвърне на 
всеки облик па 
Това разбира се би води
ло към загубване на сво
бодата и независимостта 
па тези страни, тяхното 
мрпклопяваие и подчиня
ваме на тази или онази 
военна сила или блок.

Армията пе бяга от про 
песа па демократизация, 

го подкрепя 11 претвор 
живота, по трябва

строят
този самоуправитсленно по

напред. Тито безспорно които спи-
нейната поля и способ- 

съ-здадения доход. Би бил 
в гази насока, къ- 

кос-го е ст.з- 
може да бъде 

по-хума-

по него. по
яна пСъбаряше решително 

работническата дума, 
госнодствува със

каже, чс демокра- 
във

да се 
тическото решаванераха

обезхрабряваневоенната организация с 
ограничено по обем върху 
онези работи и задачи, ко 
иго пе застрашават прин-

лост да
сиплшо решително за промени 
деГто„аРе необходимо, понеже ц.ии.0,
дадено пе е толкова сз.ято че ^ ,^,0,
заменено с още по-добро, по к„муцистите, че

Б„х напомнил при "^“^койния
• ,Нека никой “е сс ' 

нейния

ципа па единно команду- 
иапе и субординация. Ре 
шаването по мзключитсл- 

поении въпроси тряб- 
да бъде институцяонал 

за да. се отби-

ност пред социализма в 
собствената страна, а пре
ди всичко паша отговор
ност за съдбата на Юго
славия като обща държа
ва на всички нанш наро
ди и народности.”

пно. е същото, 
би порт,чал

не„революцията 
вот”. На враговете по...,. „„ отклони О!лъже, че Югославия мижсиа с ^ заключил,
независим път! . За ии' г най-топла дума, ко-

своята може би 11ай,груд„о
д, Майсторович

па
1 ю уредено, 
гат грешките, самоволие- 

имировизацията,употребявайки 
ято
— необходимо с единство.

когато ни свинаги изговаряй то или
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общинските скупщини
БОСИЛЕГРАДСУРДУЛИЦА

Гласуване с аплоднепентн Приета е програма за работа
на Скупщината е как да 
дадат принос и да се на 
ма ли числото на иетрудоу 
строените, което през нос 
ледно време значително 
се увеличава. Сега в спи- 

|§Й2!' сумите па СОИ'за трудоу 
3§Л| строявано се намират над 
ЯШ 1400 нетрудоустроени ли-

ОС е преизбран Васил* Танев.Миодраг Ристич и Драган Ристич бяха преизб 
рани за председател, относно подпредседател на ОС 
с акламацня.
След като на състояла

та се на 21 април изборна 
сесия на Общинската ск 
упщина в Сурдулица пре 
дседателят на ОК на ССТН 
РАНГЕЛ ТОШЕВ изнесе 
предложението на Общи - 1
нската кандидациоина ко
нференция МИОДРАГ РИ 
СТИЧ да бъде преизбран 
за председател и ДРАГАН 
РИСТИЧ за подпредседа
тел на Общинската скуп 
щина, а председателят на 
деловия президиум ДУ ПР
АН КОСТОВ постави пре
дложението на гласуване, 
залата на Власинските во- 
доцентрали отекна от б^ 
рни аплодисменти. В това 
гласуване с 
има елементи на 
ционната у нас

За председател на
Делегатите на Общилс 

ката скупщина в Босилег 
рад на 21 април дадоха по 
ложитслиа оценка па до
сегашната работа па Скуп 
щината. Преди това от
четът бе на публично об
съждане когато трудещи 
те се м гражданите . също 
му дадоха такава оценка. 
Активността па Скупщина 
та и пе,йпите съвети и те
ла не се с манифестирала 
само ма сесиите и заседа 
шI ята, по и в работата па 
органите па управлението 
и в сътрудничеството % с 

общество по-политически
те и трудови организа
ции в общината и регио
на. Най-кратко казано, 
при затруднени условия, 
които все още продължа

шщ

■21
на.

За председател на ОС 
бе преизбран ВАСИЛ ТА- 
КЕВ. ДАНКА СТОЯНОВА 
бе преизбрана за предсе 
дател на Обществено-по
литическия съвет, а КР
УМ ВЕЛИНОВ за предсе
дател на Съвета на мест 
ни те общности. За предсе 
дател на Съвета на сдру
жения ТРУД делегатите из 
браха ИВАН ХРИСТОВ, 
ръководител й дървообра- 
ботвателнйя цех на Гор
ската секция.

*.
7?;:

щ.
В. Такев

айща с развити среди, по
нататъшното развитие на 
селското стопанство, ка
то една от перспективите 
па общината, укрепване
то па съдружието между 
югославските народи и на 
род пости и пр. Една от 
задачите па делегатите и

М: Ристич

Въз основа настич.
тази оценка местните об
щности и трудовите орга 
низации приеха отчета 
на ОС. В предстоящата 
ни работа много повече 
трябва да държим сметка 
за изнесените забележки:

акламацня
ват, постигнати са резул
тати, които ще дават при 
пое за

тради-
изборна М. Я.

куртоазия, но много пове
че и признателност за доб 
рата работа на двамата че 
лни функционери в Общ да се осъществи 
ниската "скупщина.

по-м ататъ ш I юто 
внедряване на самоупра- 
вмтелната и делегаска сис 
тема.

БАБУШНИЦА
опреде

лението за изграждане на Преизбрани са 

досегашните функционери
Преди приемаме на про 

граматф за работа на ОС 
през предстоящия едно
годишен период делегати 
те обсъдиха к приеха ед
ногодишния отчет на Из 
пълнителния съвет като 
констатираха, че успешна 
та работа на този съвет 
е дала голям принос в 
работата на Скупщината 
като цяло. За приетата пр 
ограма на Скупщината ■ тр
ябва да се подчертае, че 
в нея особено място зае
мат по-нататъшните зада 
чи в областта на укрепва 
нето ма сдружения труд, 
сдружаването на иконо
мически изостаналите кр

малки цехове в някои ме
стни общности, да се 
привърши електрификаци 
ята, да се подобри снабд 
яването и изкупуването,

В речта си преди гласу 
~ вансто, която бе предел 

но конкретна и освободе 
на от изтъркани полити
чески фрази, Миодраг 
Ристич направи сравнение 
между заплануваните и 
осъществени задачи, изтъ 
квайки и постиженията, и 

- ' слабостите.
— Приносът на Общин

ската скупщина в целоку 
пното развитие на общи
ната през изтеклия манда 
тен период получи реална 
положителна оценка в ра ИВАН. РАНДЖЕЛОВИЧ 
зискванията по местните (ССТ) и ВОИСЛАВ ЙОВА- 
общности и трудовите ор НОВИЧ (СМО). 
ганизации — подчерта Ри

да се построят запланува
ните изкупвателни пуйкто 
ве, да се подобри пътната 
мрежа, да се повиши ефи
касността на общинската 
администрация—

На отделни

На състоялата се на 21 
април т.г. съв.метна сесия 
на трите съвета на Общи 
нската скупщина в Бабу- 
шница делегатите едино
душно преизбраха за пре 
дседател на Общинската 
скупщина с нов двугоди-

та на дневен ред е имала 
всички въпроси от обще
ствено-икономическото ра 
звитие на общината, сто 
ланския, културния, ко- 
мунално-битоЕия 
живот. През този период 
общината се е развила сп 
оред възможностите си 
и условията, оценени като - 
доста трудни и изострени.

Въпреки това, благода
рение на собствено

заседания
на скупщинските съвети 
бяха преизбрани председа 
телите на съветите: ДУ- 
ШАН КОСТОВ (ОПС), д-р

и друг

к. г. анга
жиране на силите и ресу 
рейте, както и на помощ
та, особено на Републи
канския фонд за насър
чение

ДИМИТРОВГРАД

Доверие за още един мандат развитието на не
достатъчно развитите кра 
ища, планът -по обществе 
но-икономическо 

тие за изтеклите 
ни е

разви-В присъствие на предста 
вители на всички общес 
твено-политически орга
низации й други гости,, на 
21 април в Димитровград 
се проведе сесия на Об
щинската скупщина, на 
която делегатите с абсол 
ютно болшинство изказа
ха доверие на досегашни
те челни хора в скупщина , 
та. За председател на Об
щинската скупщина е пре 

. избран СЛАВА ТОДОРОВ, 
магистър по технология.
С-абсолютно болшинство

без съ- 
постигнатите 

резултати, преди всичко 
в стопанството,

още две години, 
мнение са две годи 

реализиран в основ 
ни насоки. НеС. Миладинович е осъщест
вено онова, което е тряб
вало да

/ което е .шен мандат СЛАВОЛЮБ 
между малкото в региона МИЛАДИНйВИЧ 
без загуба на края

срещне помощта» и за за
местник-председател СЛО 
ВОДАН ЙОВАНОВИЧ. На

на общността 
Обща оценка

на ми
е, че скуп

щината, делегатите и 
ганите и

палата година. Значител-
ни са също така и резул °Тделни заседания на съ- 

1 ветите бяха
ор-

телата към скуп 
щината, през изтеклия пе 
р.иод са положили 
усилия и успешно са 
справили с поставените за 
дачи. Такава 
бота на Об

преизбрани 
СЛОБОДАН ЙОВАНОВИЧ 
за председател на Съвета 
на сдружения труд, МИ- 

всичко на пътищата: Зае РОСЛАВ ПЕГРОВИЧ

татите в разрешаването 
на бройните ннфраструк- 
турни проблеми;

доста
преди се

за
председател на Обществе 

^е ^-политическия сЪвет и
ДЦА ДЖОРДЖЕВИЧ за 

е председател на Съвета 
местните общности.

Поднасяйки отчет за ра 
ботата на Общинската ск

оценка за ра 
щкнеката скуп 

нейните органи и

% лужава внимание м сведе
нието, че през последните 
две години значително

С. Тодоров
щина,

Драган Златков а на Об- 
за председател на Съвета ществено-политическия съ 
на местните общности е вет ,^е избран Небойша 
преизбран Симеон " Иванов, 
тов, на Съвета на сдруже 
ния труд бе преизбран

тела е дадена 
те общности и трудовите 
организации, които

и в местнинанамален броят на незаети 
— дори с около 30 на сто, 
което е рядко не

са ра
зисквали по двугодишния 
отчет. Оттук и изразеното 
желание за

Кос- само в
региона но и в СР Съо- уг®Цииа' пРез изтеклите 
бия. Две годин'и Славолюб Ми

ладинович 
то изтъкна, чс

Решаващ момент всич
ки посочени лица да полу 
чат абсолютно доверие за

преизбиране 
досегашните функцио

нери на скупщината и не 
ините съвети. Ст. Н.

на
между друго- 

. скупщина
А. Т.
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ОТ ПУБЛИЧНОТО РАЗИСКВАНЕ ВЪРХУ 
КОНСТИТУЦИЯТА НА СФРЮ В ____ ПРОЕКТО АМАНДМЛНИТЕ в

босилеградска община Разговор с иваН Маринкович, председател 
на осс в сурдулица

ПОДКРЕПА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ Повиши се 

политическата 

зрялост на
работническата класа

Трудещите се и гражданите в Босилеградска об 
щииа дават подкрепа на предложенията за измене
ния в Конституцията и търсят Югославия да стане 
страна без каквито и да е изкуствени делби.

На състоялото се на 18 
т.м. съвместно 
на председателствата на 
ОК на ССТН, Общинс
ки* синдикален съвет, и 
на 00 на СУБНОР, 
което участвуваха чле
новете на Политическия 
актив към ОК на ССТН и 
ръководители на органи
зации от сдружения труд 
в Босилеград бяха суми
рани резултатите от пуб 
личното разискване 
ху Проектоамандманите в 
Конституцията на СФРЮ.
На заседанието бяха из 
тъкнати няколко характе
ристични данни за разис
кванията в местните об-' 
щности и организациите 
на сдружения труд, тру
довите общности и коле 
ктиви: — на масовите .съб 
рания трудещите се и гра 
жданите в общината да
ват подкрепа на предло
жените изменения и до
пълнения в Конституция
та и търсят Югославия 
като общност на равнопр 
авни народи и народнос
ти наистина да стане стра

хода си да отделят за раз 
витие на краищата къде 
то експлоатират тези бо
гатства. Когато се касае 
за землищния максимум 
в полупланинските краи
ща, по време на публично 
то разискване е потърсе
но този въпрос да се ре
ши на съюзно равнище и 
да е в сила за всички та 
кива краища в страната. 
Изтъкнато е, че трябва да 
се създават условия рабо 
тническата класа да бъде 
още по-едина, да няма то 
лкова големи разлики, ка 
квито има сега, и лични
те доходи да не зависят 
от това къде работникът 
работи, а как и колко ра 

Ре" боти. Дадена е подкрепа 
ма развитието на дребно
то стопанство и на съвме 
стното заседание, в тази 
област трябва да се въве
де по-голям 
ред и контрол.

И по време на разиск
ването в местните общно 
сти и в сдружения труд и 
на заседанието е подчер
тано, че СР Сърбия тряб
ва да има същите права 
и компетенции както и ос 
таналите републики в 
СФРЮ

на без каквито 
решни изкуствени делби.

Гражданите в община
та на пример, бе изтъкна
то на съвместното 
дание, търсят в Скупщи 
мата на СФРю да се въ
веде Съвет на 
ния труд, който да вли-. 
яе върху укрепването и 
влиянието на работниче 
ската класа и решаване
то за създаването и разп 
ределението на дохода. Съ 
що така предлагат занап
ред да не съществуват 
председателства на 
-публиканските и покрай- 
нински скупщини, а Пре 
дседателството на СФРЮ 
да се избира с мандат от 
четири години. Търсят да

и да е вът
заседание

засе-на

Масовото участие и конструктивността на работни 
ците в разискванията по конституционните промени и 
отношението им към целите на икономическата стаби 
лизация са Красноречиво доказателство за това твър
дение

Работническата класа— 
икономическата стабили
зация — Синдикатът. То
ва е оста на предпървома 
йския ни разговор с ИВ
АН МАРИНКОВИЧ, пред 
седател на Общинския 
синдикален съвет, когото 
най-напред попитахме:

• Кои са съществените 
характеристики на сурду- 
лишката работническа 

класа и на общественото 
й положение?

От над 6000 работещи в 
общината над 4500 души 
пряко работят в производ 
ството — изтъкна Марин 
кович. — Това ще рече, 
че работническата класа 
е най-числената общест
вена група в нашата сре

сдруже

на работническата класа 
е тежко, понеже е голямо 
числото на работниците 
със сравнително ниски ли 
чни доходи, пък и там, 
където са по-високи, лич 
ните доходи не могат да 
преборят инфлацията и 
кризата.

• Коя е основната на
сока на синдикалната де 
йност в осъществяването 
на икономическата стаби 
лизация?

— Девизът ни е кратък 
и ясен: доход и развитие. 
Това е общо определение 
на СК, Синдиката, ОС, са- 
моуправителните органи 
и затова го осъществява
ме успешно. ОСС и първи 
чНите синдикални органи 
зации се избориха стаби 
лизацията да се разбере 
не като справедливо раз 
пределение на, условно да 
кажа, бедата, а като бор 
ба за повишаване на дохо 
да чрез по-висока произ
водителност на труда, по- 
голям физически обем на 
производството и, по-мал
ки производствени разхо 
ди, и за укрепване на аку 
мулацнята, за да се съз 
дават условия за разви
тие, понеже това е най-до 
брият начин да се победи 

Ц кризата. В това отноше-
ьз ние много ни помогнаха

положителните примери 
на „5 септембар” и „Мач 
катица".

• Кризата е такава, че 
н солидарността е голяма 
необходимост?

— Разбира се! Работни-

вър-

обществен
се извършат и по-конкре 
тни изменения в делегате 
ката система занапред 
не делегациите, а делегат 
ската база да избира де
легати за всички 
тттини.

скуп-

В разискванията е под 
чертано, че организации 
които ползуват общест
вени богатства част от до ■ М. Я.

БОСИЛЕГРАДСКА общинаВ МЕСТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ССТН В

Приключва изборната активност
мупалио-битово устройст
во, укрепването па всена- 

отбрапа и общес

бър и на тях проблемите 
съдържателно и всестран- 

обсъждани. Разисквай
ки върху двугодишната 
дейност, не само в местна 
та общност, но и по-ши
роко, откровено и без сте . 
стнение са посочвани от 
делни проблеми. Преди вс 

крайната безбтговор 
на селскостопанска

та организация „Напре
дък” във връзка с нспра- 
вилностите и пропуските 
в изкупуването и лр. В ня 

местни организации, 
хората покрай 
търсят 
изпълняват 
те задължения-

Съгласно 
изборна програма от стра 
на на Председателството 

Общинската конфереи 
ция на Социалистическия 
съюз в Босилеград, избор 

активност за изби- 
ръководни функ

утвърдената

родната 
твената самозащита, разно

на сто-витисто па селското 
памство и пр. С други ду 

казано, изтъква сс по- 
необходимост

ми
ната нататъшна 

за осъществяване ролята
па Социалистическия

цел тази най-масова

ране на 
ции в местните оргаииза 
ции (председател и секре
тар), навлиза в заключи
телен етап. В повечето мо 

на СС-

Ииан Маринкович
съ-

ичко
пост

да и наи-голяма сила на 
нейното развитие. Под 
влиянието на кризата, но 
и в резултат па дейността 
па СК и Синдиката твър
де много се повиши поли
тическата зрелост на ра 
ботипчееката класа. Кра- шата община е на високо

юз с
обществено-политическа

организация ДО станс в 
смисъл па думата орстни организации 

ТН, изборните събрания 
В десетина

прав
гамизиран фронт на само 

соцналис-управителиитс 
тически сили.

приключиха, 
са вече насрочени 
дни ще се проведат,

малко число, както

ческата солидарност в накоии тези 
а са другото

Да кажем и това, 'че » 
па изборната ак 

орга

равнище и се материали
зира предимно в Синдика
та.* Често се дав^ парич 
па помощ на работници 
със слабо материално съ 

мито промени. стояние. Неотдавна ОСС
В нашите стопански. це- • отпусна по 100 000 динара 

съществуват добри

всички които нс
общсствепц- рамките

тивпост в местните
ССТН се ра-

снорсчнво доказателство 
за това с масовото учас
тие и конструктивността 
па работниците в разиск
ванията но конституцион

но в
председателятподчерта 

на ОК на ССТН, Симеон низации па
Захариев, ще се проведат 
в началото на май, относ* 

време на Първомай-

Наред е разискванията 
отчетите за работа

и върху предложезисква
листо ма Председателство

ОК на ССТН, спо-
върху 
та на местната оргаииза 

двугодишната рабо 
кон- 

ССТН отк-

на десет такива работни
ка. По петдесетина рабо
тника годишно отиват на

но но 
ските празници.

хове
условия ча работа. Изклю 
челно е „Мачкатица”, по 
и там се предприемат се- безплатна почивка, голям 
рнозпи мерки за подобря- брой работници възстано 
пане на условията. Вснч пяпат здравето сн в ба
ки работници получават . ни. Синдикатът твърде

много помага на заетите 
да се снабдят с по-евтини 
стоки от първа необходи-

то па 
ред което 
св и 
гашпм 
рстар 
то па 
дат
функции и през

двугодишен период.
М. Я.

Симеон Захарн-ЦИя и 
та па Общинскатана Заха- 

избо-
Випко Стаиоев, доссСпоред думите

ференция на 
ровено 
е разисквало 
ционните програми

нататъшна работа. Спо 
Захариев,

председател и сек- 
иа Председателство
ОК на ССТН да бъ- 

на тФзи

риев, досегашната
активност в местни- и задълбочено се 

и върху ак-рна
те организации 
получи положителна оце- 

Събранията (повече
то) са били добре подгот- 

на избира- 
сравнително е до

може да
за топла закуска, в повечето 

колективи съществува нс 
Т1111ско възнаграждавано 
според резултатите на 
труда. Обаче положението

преизбрани
следва-по-ика. наред думите 

главен 
върху

ЩИя мост.се слага
по-нататъшното

акцент К. Г.вени, отзивът 
телните

ко-
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ТО „ДИМИТРОВГРАД" В ДИМИТРОВГРАДКРЪГЛА МАСА В

ДВИГАТЕЛИ НА ПРОГРЕСА Освен това и ние, как- 
то и множество други коКъде са корените па на 

дштновнте постижения в 
началото на годината? 
Кон са н как се осъщест 
вяват развойните плано
ве? Как действува самоуп 
равленнето. и ръководене
то? Какви са отношения
та в „Тигър" като сложна 
органнзация на сдруже
ния труд? Как колективът 
се е включил в публични 
те разисквания по проек- 
тоамандманнте? Каква е 
ролята на младите спе
циалисти, ръководители 
и на кадрите изобщо? — 
бяха някои от въпросите, 
на които потърсихме от
говор.
СТИМУЛАЦИЯТА — РЕ
ШАВАЩ ФАКТ6Р

— Надплановите постн-

лективи, считаме че про 
трябва да бъдат 

и по-дълбоки.
обстоятелства една 

изпълнява и лреиз 
намира мяс 

капиталовложения 
постижения и 

система и в ръ

Ако в днешните кризисни обществено-политически 
трудова организация контпнунрано добре стопанисва и 
пълиява производствените си планове, ако нейната продукция 
то н на най-пробнрливия световен пазар, ако нейните 
прокарват път към най-съвременни техническо-технологически 
ако в организацията на производствената, самоуправителната 
поводеното основни критерии са рационалността и ефикасността, то г 
става дума за трудов колектив, който върви напред и става истински д
тел на прогреса. . __

Това са основни изводи от изказванията на някои от ■ти-отговорнит 
стопански, обществено-политически и спмоуправителни деятели на И? „Дим 
тровград” на „Кръглата маса", която редакцията на „Братство” организира 
в навечерието на Празника на труда, търсейки трудови колективи и работ 
ннци, заслужили да сс удостоят със

мените 
съществени

Определени опити 
„Тигър", които вече дадо 
ха забележителни положи 
тел нй резултати, представ 
ляват много по-ценен при 
нос към конституционни- 

промени от тези, кои
то сега предлагаме, 
Филипов.

на

те
счита

знанието герои на труда. В „Тигър" още през
1985 година, следователно

изменениятаоще преди 
на Закона за сдружения

беше ясно, че пре- 
разединяване

труд,
комерпото 
па сдружения труд, е ед 
на от главните спирачки 
във всеобщото му дейст 
вуваие. Затуй още тогава , 
„Тигър" се реорганизира 
така че премахна основни 
те организации на сдруже 
ния труд и се организира 

организа-

жения, в началото на та
зи година, за които ваши 
ят вестник писа, идват в 
резултат от повече меро
приятия, които с години 
провеждаме в осъществ
яването на политиката за 
икономическа стабилиза
ция- Все пак декемврийс
кото решение на Работ
ническия съвет, с което 
се стимулира изпълнява
нето и преизпълняването 
на производствените ин
дивидуални и групови но(

сложнакато
ция със седем трудови ор 
ганизации и една трудова 
общност.

Трудовите' организации 
получиха стату на осно
вен делови субект, т.е., тъ 
кмо онова което сега се 
предвижда с проектоаман 
дманите. Днешният „Ти
гър", като една от най- 
стабилните организации 
в СР Сърбия и в каучуко
вата промишленост в Юго 
славия, представлява яр
ко доказателство за оправ 
дателността на конститу
ционните промени в та
зи област — заключи Фи 
липов.

рми, а дестимулират отсъ 
ствията от работа, се ока 
за като ^решаваща допъл
нителна

бяха съсредоточени 
въпроса осъществяват ли 
работниците своите само 
управителни права и за
дължения- Работниците 
от непосредственото про
изводство се намират във 
всички органи и тела, къ 
дето се решава и предста 
вляват болшинство — спо 
деля Алексов.

Но само този факт не е 
гаранция тяхната дума 
да е решаваща. Техноло
гическият процес при 
е специфичен така че ра
ботникът трудно може 
да напусне работно мяс
то, без това да предизви
ка проблеми в осъществ 
яването на производстве 
ните планове. Затова ние 
дори и освободихме ня
кои работници от извест
ни самоуправителни и об 
ществено-политически за
дължения, а и те самите 
търсеха това. Освен това, 
факт е, че, личните дохо
ди не гарантират пълна 
социална сигурност на ра 
ботника и той е принуден 
да гърси допълнителни 
източници на доход. Това 
е и една от, причините, че 
мнозина не идват на съб
рания- Освен това самоуп 
равлението изобщо е в 
застой- Думата на работ 
ника не винаги се слуша.

— Всичко това е вярно 
— съгласи се Димова и 
добави: — работникът фи 
зически е изморен на ра
ботно място и не е в със 
тоя ние с часове да седи 
на събрания, особено ако

от тях няма конркетни 
резултати. Ето, аз, напри
мер, седя тук като на тър 
ни, защото зная какви за 
дължения ме чакат на ра 
ботното място.

те, както в трудовата ор 
ганизация, така и в общи 
ната, нещо особено ново, 
което вече не е казано 
ние нямахме да кажем. 
Все пак, подчерта той, см 
ятахме, че два въпроса са 
от особено значение и за 
туй решихме и ние извор 
но да ги представим на 
Конституционната коми
сия. Първо, предлагаме 
да се намали броят на са 
моуправителните общно
сти на интересите, но не 
само формално, но така 
че стопанството да се ос 
вободи от прекомерни да- 
ждия и второ, към Съюз 
ната скупщина обезател
но да се създаде Съвет на 
сдружения труд.

счита
МИХАИЛ ИВАНОВ, 'ди
ректор на трудовата ор
ганизация-

И макар че това реше
ние в колектива почти ед 
инодушно беше прието, 
някои „работнически ма 
йки” в трудовата органи
зация и извън нея дигна 
ха голям шум, понеже с 
въпросното решение уж 
се засягат ония работни
ци, които отсъствуват от 
работа по оправдателни 
причини. А в решението 
ясно е написано, че сбо
ра на нормираните точ
ки не се намалява за дни 
те, в които се отсъствува 
от работа, по която и да 
е причина. На работника 
се оставя възможност чр
ез преизпълнение на нор
мата в останалите дни да 
навакса загубеното работ
но време и да осъществи 
право на стимулация въз 
основа на количество про
изводство.

С това решение ние не 
измислихме нищо ново.

Ние всъщност приложи 
Хме нещо, което в ТО 
„Автогума” в някои други 
успешни трудови органи 
зации вече с години се 
прилага в системата на 
разпределението на дохо
да и личните доходи.

мерка

В „ТИГЪР” НЯКОИ ПРО 
ЕКТОАМАНДМАНИ ОТ
ДАВНА ЗАЖИВЯХА

Завеждащ отдела общи 
и кадрови работи ТОДОР 
ФИЛИПОВ се спря вър
ху въпроси, свързани от 
публичното обсъждане

В. Димитров—М. Андонов 
Снимка: А. Ташковнас.

по проектоамандманите 
н а Конституцията на 
СФРЮ-

(В следващия брой про 
дължаваме с „Кръглата 
маса” под заглавие:

— Макар че активно се 
включихме в разисквания 
та по проектоамандмани-

„ДРУГИ ни кроят 
ШАПКАТА”...

ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ „ДИМИТРОВГРАД”
на трудещите се в Димитровградска община и страната

ЧЕСТИТИ

МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА — ПЪРВИ МАЙ
с пожелания за високи трудови завоевания и успехи в социа
листическото строителство

„ТИГЪР" произвежда:
* Автогуми (вътрешни и външни) 
с Разни видове гумени обувки (работнически,

бо ловци),
* Работнически обувки със спепциално предназначение: 

пори, горски работници и пр.
Лачени дамски и детски ботуши с различна разцветка 
Гумени фолии (с разлйчно качество), гумени нишки 
с различно предназначение 

Тръби и профили, намйращи широко приложение
* Различни видове гумено-технически

за ловци и ри

за ми-

НЕ Е ЛЕСНО ДА СИ РА
БОТНИК—САМОУПРА- 
ВИТЕЛ

На профсъюзните дей
ци ЙОРДАН АЛЕКСОВ и 
ВАСКА ДИМОВА мислите

* л. стоки с и без метали
Машини за нуждите на гумарската промишленост, алати и 
калъпи, различна метална галантерия

СТРАНИЦА 6 БРАТСТВО • 29 АПРИЛ 1988



„ТЕКСТИЛКОЛОР" 
И УТРЕ (БАБУШНИЦД) вчера, днес

малък първомайски портрет

Сговорна дружинаСтабилен
нолентив През март „Комуналац" 

канализацията в 
, ул. „Найден Киров" (сега 
„Маршал Тито") в Димит
ровград. Но времето се 
развали. Като 
разсърди на' жителите от 
тази част на града, 
повече на работниците, 
които започнаха да поста 
вят канализационните тър 
би. Започна да вали дъжд, 
стана студено, в 
дни на април дори 
сняг валя. Групата на 
ТАСА БОЖКОВ обаче

Колко времето 
по-лошо, , толкова

захвана

Между най-старите тр 
дови колективи, в Бабущ- 
нишка община е колекти 
вът на „Текстилколор" 
Едновременно това е и ко 
лектив със стабилни и ус 
тойчиви темпове на разви 
тие. Доказателствата

сти на страната 
всичко касае се за

Преди че ли сепроду
кция с високо качество и 
съвременен дизайн. 

Стопанските
още

резултати
през изтеклите няколко
години красноречиво 
доказателство за

саза то стабил-
стопанисване. Наред 

с Акумулацията в. „Тексти 
лколор” главно ползуват 
собствени оборотни 
ства, което до значителна

ва са много: наред 
собственото си

някоисъс 
разраст

ване, „Текстилколор" е 
„основоположник"“ на

но
и

несред отстъпи, 
беше
по-упорити бяха ТОША 
ХРИСТОВ, ИВАН МИЛ
ЕВ, ВЕСЕЛИН ПЕЙЧЕВ, 
НИКОЛА НИКОЛОВ, ИВ
АН ИВАНЧЕВ, СТРАТКО 
РАНГЕЛОВ и ГРОЗДАН 
ЦЕНЕВ.

още двама свои събратя 
по сродна Те победиха и лошото време...продукция: ко 
нфекция „Лисца” и цеха 

конфекция

степен смекчава изостре
ните условия на стопан
ска дейност.

ни. При поставянето 
лнахтовете намериха общ 
език с групата на Бож
ков. И ги поставиха така, 
че на всички да бъде по- 
лесно включването им в 
канализацията.

За съжаление трудолю
бивата група на Таса Бож 
ков след празника вероят 
но няма да работи в съ
щия състав. Шефът Таса 
ще мине на работа в 
„Градня". А без него, каз 
ват работниците, нашата 
дружина едва ли може 
да бъде тъй сговорна.

ваше да се изместят тър- 
бите и отново да се пусне 
водата, за да я ползуват 
семействата, групата на 
Божков оставаше и по- 
късио.

— Та бива ли да не 
послушаш такъв шеф — 
казват членовете на тази 
сговорна дружина. —1 Той 
барабар с нас работи. 
Пък и когато някой от 
нас имаше нужда да си 
отиде по-раио, той винаги 
проявяваше разбирателс
тво. Всичко с договор ре 
шаваме.

„Първина
май".

Основите, на този коле 
ктив са положени през 
далечната 1955 година, ко 
гато сдружават средства
та си в занаятчийска кро 
яшка кооперация под наз 
вание „Будучност" петима 
шивачи. Вече през 1961 
година „Текстилколор” 
(за печатни тъкани) има 
37 работника, през 1969 
годица — 117 и т.н.

През 1978 година „Тек
стилколор” е носител на 
лнвестишгге за построя
ване на цеха „Шивалня", 
който влиза в състава на 
конфекция „Лисца" от 
Севнице, СР Словения. В 
този цех (днес основна 
организация на сдруже
ния ТРУД)» също става со 
лиден колектив, а най-гол 
ям брой кадри в него ми 
нават от* „Текстилколор". 
Тук обаче считат, че ня
ма място за закриване 
на,тази организация, па 
затуй набират 
нови завоевания и усвоя 
ване на нови програми на

АБМИЦИИ КЪМ РАЗ
ШИРЯВАНЕ

През първото тримесе- 
чие на настоящата годи В тези дълги и студени 

трудови дни шефът Таса 
ги куражеше с кротката 
си дума:

— Хайде, момчета, още 
тази търба да сложим и 
за днес е стига.

Сетне поглеждаше 
часовника, а то, времето, 

вече

на

дявол да го вземе, 
към пет след обед. И та
ка всеки ден. Когато тряб А. ТашковИ гражданите са довол-

РАБОТНИКЪТ И ЦЕХЪТ — ДВЕ СЪДБИ В ЕДНА

Тревогата на Делча ЗаревЕ цеха на „Текстилколор"

на също се постигат доб 
ри делови резултати: реа 
лизацията на продукция
та върви според плана, 
няма затруднения, в плас
мента, обезиепчени са 

сили за достатъчно суровини.
този период е усвоено пр 
оизводството на 
блузки от батист, в мо
мента атрактивно изде- 

на това 
сравнително добри

те лични доходи (в рам
па общината), дости- 
към 180 хиляди ди-

Прсди четири—пет годи 
ни в Клисура пристига 
дългоочаквана вест от Су 
рдулица: в центъра на се 
лото ще се строи цех. 
Хубавата вест се чуе далс 
че, дори 
дсто по това време рабо
ти (пет години и полови
на) клнсурчанииът ДЕЛ- 
ЧА ЗАРЕВ. С него там 
живее и съпругата му 
Дни и нощи младите съ 
пружинни сс вълнуват от 
вестта. Ще бъде ли нане 
типа построен цехът? 1Це 
ли гп приемат ма работа?

— Рошихме да се вър 
нсм — казва Делча, с ко 
гого 1'опорихмс тези дни. 
— Там съпругата ми не 
работеше, тук имаме до- 
бър имот, родителите 
са гук. Претеглили любов
та кч,м родния край.

ме още двадесетина и се
га сме 55. Не работи сто
ловата. През есента разме 
риха място за строеж на 
обществена сграда, в коя
то да се помества поща 
та, местната канцелария 
и да има квартири за ле 
карн и наши работници. 
Но строежът на сградата 
закъснява. Всичко това 
може да има лоши после 
дствпя за бъдещето на 
цеха.

Бъдещето на цеха — 
това е тревогата на Зарев. 
Като активен обществе
но-политически деец (деле 
гат в Общинската скуп 
щипа), член на СКЖ (от 
1981 г.) и сравнително мл 
ад работник (роден е 
през 1957 г. в Клисура), 
той; не може да остане 
безучастен към утрешния 
ден на клисурския цех. 
Упорито се бори за разре
шаване на проблемите му. 
Понякога остро реагира 
срещу недостатъчната об 
ществена грижа за цеха.

— Бъдещето на цеха не 
смее да бъде доведено 
под въпрос — категори- 

^ чо11 е Делча Зарев. — Той 
с открит да бъде перспск 
тнва на Клисурски край 
и такъв трябва да бъде.

да ходя, повече тичах, та 
по-бързо да ‘монтираме 
машините, час по-скоро 
да заработи цехът.

Преди три години це
хът заработи. Зарев е

В

в Словения, къ майстор по поддържане 
на машините. В цеха ра
боти и съпругата му. Бл 
янът им се сбъдна, но...

дамски
производството.

Още една година (1982) 
се явява като преломна. 
Отново „Текстилколор” е 
носител на строителство- 

цеха на конфекция 
Пирот. И

лис. В резултат
са и

китето на
„Първи май" от

същата приказка: ча 
кадрите минават в

гащи
нара.пак

Паралелно с това прикл 
ючват акциите за построя 

цех н Стрелац, в 
който ще работят над 
30 души. Предвижда

така построяване 
обществени 

в Бабушиица..
среща

ст от
„Първи май”, но и занап
ред решимост „Текстилно 
лор” трябва да остане, за 
щото производството на
мира път ДО пазара.
РЕКОНСТРУКЦКИЯ,
ВДЪХНАЛА НОВ ЖИВОТ ,юмещсния

Извършш,ата "Рез ,985/ Тази инвестиция 
86 година реконструкция подкрепата от Фонда за 

на „Тек насърчаване па развитие- 
стопански педоша-

ванс на

се-
СЪЩО
на склад и мп

I

Д. ЗарейЗарев е машииошлосер. 
В разговорите около 
кривапето на цеха му ка

и модернизация
стилколор",

от-
новвдъхва Много обещания но 

зват, че именно такъв про се сбъднаха — с видима 
фил им трябва. Приемат тревога говори Делча. — 
го сред първите, отива па Вместо съвременен 
обучение в „ТИГ” в Гърло 

участвува в

то на
тъчпо развитите краища, 

обезпечава 70 па 
необходимите сре

на този колектив.живот
Диапазонът на производ
ствената програма 
телно сс разширява: ог 

текстил

които 
сто от 
дства.

Следователно
доста трудни усло- 

за стопанска 
ст „Текстилколор" 
пред се развива 
приетата програма

развитие.

Ст. Николов

значи цех
за одеяла, цехът е тъкач 
ница със стари станове. 

п Вече трябваше да бъдем 
новия дсх. 126 души и да работим в

__ Колко радостни бя- три смени, а сега ни каз
ха тези дни — с пламче в ват, че в цеха могат да 
очите разказва Зарев. — работят 80 души. Доско- 
Сутрии, когато тръгвах па ро бяхме тридесетина, пр 
монтаж, нямах търпение еди известно време приех-

и в сегашпечатане върху 
до лека конфекция, °* 

гащета и бански

лица, сетне 
монтажа на машинитеII иге 

вия
деипо-спортии

костюми до нрекривки
... Общо над 30 арти- 

пласират

и за па 
според 
за сре

за
маси
кули, които се 
във всички 
папски центрове

но-големи сто 
в Репуб-

дносрочно
К. Георгиев

останалите чаликата, и в
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лгПРЕДПРАЗНИЧНИ СРЕЩИ БАРИЕРИ МЕЖДУ СДРУЖЕНИТЕ

ДВЕ РАДОСТИ В ЕДИН ДЕН НЯМА НАПРЕДЪК 

БЕЗ СЛОГАВСИЧпочти са разрешили 
ки свои въпроси.

— Искам да бъда по-ак

— Главно положително.
Работим предимно за из
нос и просто казано, не 
смо в състояние да задо
волим търсенето на паза
ра. От известно време ра ям, колкото е по силите 
ботим и на събота. И лич
ните ни доходи средно се 
повишиха с около 20%.

Празника на труда за 
37-годишната работничка 
в „Димитровград" Баска 
Димова ще бъде двоен пр 
азник: очаква да получи 
Първомайска емблема, а 
тези дни е приета и в ре
довете на Съюза на кому 
ннетите. И двете радост
ни новини за нея са в пр 
яка зависимост. Зарад 
дългогодишно примерно 
изпълняване на трудови
те задачи — е приета в <■*
СК, 'а тази година нейно 
то трудолюбие ще бъде ' 
увенчано и с първомайско | 
признание. I

— В „Димитровград" ра ^ 
ботя от 1971 година, кога- 
то дойдох от село Враб
ча. Първо изкарах курса 
„Багат", сетне и сама се 
усъвършенствувах. Работя 
в цеха за производство на 
спортни обувки в „Димпт 
ровград" — казва Димов.

Интересувахме се защо 
и по-рано не е постъпила 
в редовете на’ Съюза на 
комунистите.

— Досега се налагаше 
много да се ангажирам 
по семейни въпроси. На 
ли трябваше да се изведе 
на път едничкият ни син 
Горан. За него се грижех 
ме заедно със съпруга ми 
Гошо, който също рабо
ти в „Димитровград”, но 

- майчината грижа е неза
менима — споделя В. Ди
мова и добавя: считам, че 
заетата жена няма доста 
тъчно време за гледане на 
децата.

В разговора се намеси 
и Горан, като каза, че ве
че кара втори курс на сре 
дно насочено образова
ние, че е добър ученик.
Миналата година е бил на 
бригада и е бил похвален 
за примерно залягане.

— -Децата трябва да 
възпитаваме в духа на 
братството и единството 
и мога да кажа, че съм 
доволна от сина си: и до 
бър ученик е, и активен 
в обществено-политичес
кия живот.

— За да върви успешно 
работата е необходимо го 
лямо другарсто и разби
рателство. А такова има в 
нашия цех — казва Димо 
ва. Помагаме си. Разбира 
се, едни постигаме по-до
бри резултати, други са 
малко по-слаби, но общо 
— всички работим добре.
От качествената работа, 
от уплътняването на рабо ЛЕГРАДСКА ОБЩИНА 
тното време и изобщо от 
отношението към труда 
зависи всичко. И възна-

тивно включена във всич
ки-събития- Да допринас- югославскина широките

просторни премахването на каквито и да е 
изкуствени граници и бариери е пашата неот
ложна задача. Записахме я Дъв всички Развои 
ни и партийни документи. По-изгодни условия 
за премахване на известни препятствия създа
ваме чрез измененията в Конституцията. Досе-, 
гашнигс резултати от сдружаването не са мал
ки. Не са малки обаче и субективните слабос
ти, които затрудняват свързването на сдруже
ния труд. Тези субективни слабости понякога 
са причина за несъдружие и между основните 
организации, па сдружения труд в една трудо
ва организация! ! !

На проведеното неотдавна 
ОК на СК в Босилеград, когато се разисква за 
стопанисването на сдружения труд в община
та през миналата година, няколко дискусии 
твърде картинно представиха отношенията 
жду -основните организации на сдружения 
труд в ТО, „Босилеград" („Слога”, „Услуга", 
„Напредък" и Общи служби). Александър Але
ксандров, работник в Общите служби между 
другото подчерта: — Основната слабост в ТО 
„Босилеград" е, че не съществува делово съ-

ми, за още по-успешното 
развитие на моя колек
тив, да се потвърждавам

I

Я
заседание на

ме-

В. Димова на работното си място
Сега заработвам на месе
ца над 200 хиляди дина
ра, докато ио-рано зара
ботвах от 140—150 хиляди 
динара.

Пак се връщаме към повече време и за обще 
въпроса за приемането й ствеио-политическа дей- 
в Съюза на комунистите, мост — споделя Васка Ди 
защото семейство Димови мова. Матея АНДОНОВ

с дела. Сега когато си по 
строихме и къща, която 
още малко трябва да до- 
обзаведем, когато порасна 
и синът ни. — • сега имам

трудничество между ръководните кадри, отде
лно на „Слога" и „Напредък". Не съществува
взаимосвързване, което е едно от съществени
те условия за излизане от кризата. Това меж
ду другото, каза той, бе причина за неуспелия 
през края на миналата година референдум за 
реорганизация на ТО, за . когото „подготовки" 
се вършеха две години. По въпроса за реор
ганизацията нищо не се предприема макар че 
все по-очебйещо е че сегашната трудова орга-

топли дол

Продължава изгражда
нето на пътя

низация е лошо организирана.
Казаното бе подкрепено с няколко приме

ри. Ето само няколко. Към ООСТ „Услуга" 
работи автосервиз, а возилата на „Слога” на 
поправка се закарват в Сурдулица. Возилата 
на „Напредък” и „Слога” се ползуват с 50 на 
сто. От вътрешността на страната на пример 
се завърщат празни коли на „Напредък”, а 
„Слога" изпраща кола да докарва стоки. И 
обратно. Неуредните добре отношения между 
„Слога” и „Напредък” чувствуват не само ра
ботниците в тях, но

За Първи май жителите 
на село Топли дол (в Сур 
дулишка община го нари 
чат Горни Топли дол, по

БОДАН АЛЕКСОВ, предсе 
дател на местната общ
ност, втората половина на 
пътя (към „сепарацията") 

неже имат още едно село е настлана с чакъл, а сет- 
със същото име) бяхазап не и с пясък. До празни

ка пътят трябва да бъде 
подготвен за асфалтиране. 

Същевременно топлодо

ланували голямо народно 
тържество, с което да оз
наменуват една| велика тр 
удова победа — асфалти
рането на пътя от центъ
ра на селото до региона
лното шосе Босилеград — 
Сурдулица. Но последни
те снегове и лошото вре
ме отложиха деня на ра
достта им. Доизграждане
то на път,я (първата му 
половина бе асфалтирана 
през есента (започна с го 
лямо закъснение, но зато
ва пък сега, в предпразни 
чните дни, е в пълен ра
згар.

Според думите на СЛО-

и селскостопанските про
изводители в общината. „Напредък" им изку
пува добитъка, но им заплаща със закъснение. 
Хората са под удар на инфлацията, а чето то
ва са им единствените средства за поминък. 
Съгласни са обаче и да чакат, но „Слога" да 
им позволи да търгуват в магазините й, а смет
ките помежду си да регулира с „Напредък". 
„Напредък” и „Слога"

лчаии се готвят за още 
една голяма акция. Ста
ва дума за електрификаци 
ята на неелектрнфицира- 
ната: част на селото, коя
то „влезна" в общинския 
план по електрификация 
за 1988 година. Необходи 
мо е да бъдат прокарани 
два далекопровода, към 
махалите „Пехчева" (вече 
са побити стълбовете и 
„Велкова”, а сетне да бъ
де построена и електриче 
ската мрежа.

и по този въпрос не са
сложни.

В този смисъл разискваха 
данието. Без

и други на засе- 
оглед това, както и относително 

слабите^делови резултати (миналата година 
„Услуга приключи с над,40,5 милиора динара 
загуба), нито един от директорите на тези ор
ганизации не взе участие в разискванието. По 
този начин членовете на ОК на СК 
без отговор на един съществен 
директорите нямаха какво 
пък фактите ги

останаха 
въпрос: дали 

да оповергаят или 
накараха да бъдат единни —

К. Г.

ЗАВЪРШИХА „СРЕЩИТЕ НА СЕЛАТА" В БОСИ в мълчание?!
Слабостите, 

та на тези основни 
та организация като цяло 
За тях не

които се чувствуват в работа- 
организации и наРайчиловци 

пак победи
трудова- 

се известни отдавна. 
Рядко разискват и обществено-поли- 

организации и ОС. Липсва 
конкретна акция за премахването 
като те не се премахнат 
кой има полза от

граждението и положение 
то на работника 
ретната среда. Аз, напри
мер, не помня кога 
била в отпуск по болест. 
Значи — работата е глав 
ният критерий.

—| Как се отразява 
мулативното 
даване?

тическитев конк обаче 
им. А" все до- 

под въпрос ще бъде 
сдружаване, в което, ч

На проведеното на 24 
април в Босилеград об
щинско
„Срещите на селата” 
беди с. Райчиловци, 
за трети път заема това 
място в тези манифеста
ция. По този

чиловчани ще представят 
общината на Междуобщи 
нското
ще се проведе на 21 -май 
в Буяновац. На второ 
сто се класира с. Горна 
Любата, а на трето Гло-

М. Я.

съм
такова
своите интереси. Най-малка

зз,щи ,, ИМ?Т РаботниЦИте в тези органи
зации и населението в общината

състезание , на състезание което всеки гледа само 
полза обачепо-

което мясти- 
възнаграж-

В. Б. — М, Я.начин рай жие. V
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ1Комунист
и на Съюза на комунистите в Сърбия Йелград, 29 април 1988

Битка за загубена война? малко е важно, че тогава па една такава организационна форма 
•се -даваха различни имена: единици на сдружения труд, трудови 
единици ... Но, не Мина.

А сега, какво ни се случва сега? Най-напред променихме За
кона за сдружения труд — крачка по крачка, най-сетне да полу
чим прлуокончателна промяна на тоя закон, според която ООСТ 
обективно вече и няма, всичко е трудова организация. Полуокон
чателна, казвам, поради това че тук очевидно не е край на това, 
което от конституционните промени се търси, тези неща да се 
разяснят и проведе втората фаза на измененията на Закона за 
сдружения труд, след които от ООСТ няма да остане нито следа.

Не, не ценя това по факта, че през последните няколко го
дини, са закрити почти 5000 ООСТ — защото, много от тях без съ^ 
щннска причина са и основани — но според изложението на Стоян 
Сгойчевски, член на Председателството на Съвета на СЮС — на 
неотдавнашното заседание в Загреб, на което Синдикатът трябва
ше да разгледа публичните разисквания по конституционните про
мени.

^^°бре
си спомням за полемиката, която с тогавашното 

дикално ръководство поведе Светозар Вукманович _ 
ключителното заседание

син-
Темпо на за-

на Осммя конгрес па Съюза на 
ските синдикати 1978 година. Това бе 
жи за обществеността 
ство. А понеже и

югослав-
конгрес на който Тито нзло- 

проект за колективното ръковод-
синдикатите в НеПОСредСТВС,,°' в Д°Ма

нето на делегатите и всички присъствуващн.
Изложението на Темпо — 

не бе прието с особено одобрение, 
дател на Съвета на СЮС тоц бе

цялостен

на си спопмням за реагира--

той тогава бе гост на Конгреса — 
но като дългогодишен предсе- 

уважена личност.
Титовият проект бе посрещнат с бурни аплодисменти, 

както речите на Тито обикновено биваха посрещани. Някаква сту
денина се почувствува едвам в конгресните 
питаха

1 а ка

„Ако се съди по обществените разисквания за половината ра
ботници в ООСТ не е решаващо кой акт в основната организация 
ще бъде учредителен — статутът или самоуправителното споразу
мение. Все повече са мненията, че самоуправителното споразумение 
за ООСТ губи от своето първобитно значение, особено със засил
ването на позицията на трудовите организации, и оттам оценката, 
че обективно изчезва потребата от по-нататъшно оставане на 
този акт”.

кулоари,
какво това сега трябва да значи, ни най-малко не скривай

ки радостта си от това, което Тито бе казал.
Що се отнася Д° колективното ръководство, пай-напред 

създаде еуфория, своеобразно надпреварвано кой пръв 
ществи. Сетне се явиха съмнения.

мнозина се

се
ще го осъ- 

Едногодишните мандати бяха
превърнати в двугодишни, последните пак в два пъти по две го
дини — там където не са ще бъдат превърнати, така чс всичко 
заедно да се завърши с мнението, че колективното ръководство е 
несполучливо решение, че ни трябват личности. Наистина все още 
никой не се осмелява за тази несполука явно да обвини Тито,, ни
то виновен нито длъжен, дето имаше такива конто мислеха, че ко
лективното ръководство по този проект трябва да се въведе в дру
жествата за отглеждане на пойни птички.

След това Стойчевски предложи на Председателството на Съ
вета на СЮС „да не набляга повече на своето становище и че 
исканията от обществените разисквания ще бъдат основа за ново- . 
то му определение”. •

И това е становището на Синдиката.
Макар, че е напълно неясно кой °т тези два акта Стойчев-, 

ски смята ключов, когато се касае за определяне на някой само- 
управителен субект, напълно е ясно, че Синдикатът заключва, че 
губейки битка след битка, той загуби цялата война и сега наис
тина не е съществено важно дали положението на работниците в 
ООСТ, ако ООСТ изобщо ще има ще бъде регулирано със статут 
или някое самоуправително споразумение. Най-малко е ясно дали 
Синдикатът има становище, че трудовата организация се създава 
на ООСТ или ООСТ настават чрез деление на трудовака организа
ция- Второто Темпо застъпвал още преди десет години.

А що се касае до връзката на този въпрос и съдбата на 
Титовия проект за колективното ръководство, тя е само толкова 
важна, доколкото същите хора са носители и на еднпя и иа другия 
пов проект.

Случаят на Темпо бе по-инакъв. Той и не изнесе някой пов 
проект, но се почувствува призван да каже, че застъпването за 
ООСТ не е нищо друго, но което и той правил още като предсе
дател на Съвета на СЮС по време на провеждането на онпя про- 

' словути конституционни амандмани и при работата върху Консти
туцията от 1974 година, същата която сега мнозина обвиняват като - 
същински причинител на кризата, дори като предвестник на кри
зата. А човекът, не се е застъпвал за нищо друго, но за трудова 

би било възможно да се вградят такива ией-организация, в която 
ни части, в които 
ето би трябвало да ни помогне, че утре да премахваме утвърдените 
нерационалности, тесните места и много други работи. И сигурно, 
мислили че в тези части работниците трябва да имат решаваща ду-

и пай-пече заинтересовани. Най-

може да се утвърди мястото на разноските, ко-

Кармело Влаховма, защото за такова нещо са

ПРОГРАМИ И ПОСТИЖЕНИЯАКТУАЛНО
това схващане до голяма степен застраши 
единството на Югославия н я въведе в кри
за. Програмата подчертава единството като 
съществен елемент цд всеки успех. В Про
грамата па СЛОК пито на едно място тази - 
дума ие е заместена с думите съвместно 
живеене.

Когато е приел Програмата си, Съюзът 
югославските комунисти е имал 755 000 

членове. Днес ги има три пъти повече •— 
към два милиона и половина. За да осъще
стви ролята иа авангард, Съюзът на кому- 
пистите' трябва да бъде способен да задвп-.

сили

СЮК е събудила надеждите па милиони 
работници н снега п е .възвърнала доверие 
то н социализма като хуманно общество, 

предупреди

Тридесетгодишнината на Програмата па 
СЮК е истински повод да се попитаме: от
къде започнахме, 
бъдем утре? Какво сме и какво не сме осъ
ществили от Програмата на СЮК? за

Как изобщо приемаме и (не; 
програми?
преди гри дссс * илс- 

СЮК даде единствен 
на обстановката

на

къде сме днес и Къде що югославски- 
опа-

Програмата 
те комунисти за възможните бариери и

изграждане наспости по нашия път, на 
социалистическо самоуправително общест- 

Напомни им е за отпор иго па коНсер- 
и бюрократ!шеско съзнание и 

така, също и за отпорите па гра-

що не сме? 
осъществяваме нашите 

Когато се е появи во паиатмшюто
тия, Програмата на

марксиФзски анализ
в света, в работническо го и 

и определи 
об-

практика,
ждаиеката комтрареволюция., Обаче

националните бюрокрации ще 
на политическата

по едосега
и отношенията 
комунистическото
развойната стратегия
щество. В пея е деф,а )Ш„слав- 
утвърдейи задачите па Съюза па 
ските комунисти като водеща идеща 
литическа сила в г,бщестното. събития.

Тридесетгодишното рззии)» и у 1Ш0
та и обществената пра! ■ ж 0це„ки и
потвърдиха всички ъ )|еежд„евен доку- 
предйиждания на голи предизии-
мент с голяма стойност, кой го с хрп ^
кал незапомнено превеждан
накво е бил хвален и , печтап в;
е на всички световни езици и «. »«- 
милиони екземпляри. /* и рсвизИя 
падали като най-голяма Р алтерна-
МаРКнГстали.юкиГеоЦЙализъм. Програмата

предвидел, че 
се учредят като центрове

оказват толкова жилава съ-
движеиие

югославското жч всички прогресивни и творчески
обществото па борбата за преодоляване

развитие и

па мощ, конто ще
нротива па Титоната ориентация в развитие
то па Югославия ,и в крайна

па Програмата па
това, че националното 

класовото’дотам, че пс- 
и основното обществено

са па
па кризата, за ио-иататъшио 
прогрес па страната. Той трябва да преоб
рази себе си, за да може да преобрази об- 

в което е водеща сила. СК може

сметка . на 
СЮК.осъществяването 

Не е предвидел 
се издигне пад

пи
ществото,
да направи топа само ако изгради единство 
па мислите и акциите, което не съществува 
днес. Топа трябва да бъде първата тема (и 
задача) на Конференцията на СЮК, с която 
са свързани най-гопемнте надежди на юго
славската общественост. С помощта на това 

се намери изход от

11(С
малко застрашава

Докато Програмата предвижда 
формираме па съвети па потреби- 

общината до федерацията", в 
промените в

' отношение.
например
телите „от
настоящите разисквания

сО оказват жестока отпори 
сдружения

по
Конституцията

учредяването
тпчд в Скупщината
Збр ХН демократизацията и децептрализа-
цгадта като затваряне в себе с„ п делоа и

СДИИСТ1Ю НО-ЛССНО ЩО 
кризата.

па Съвет па
са го ма ма СФРЮ. Мнозина рамала

Саао Кържпваи

тива
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опозиция“ВТОРОТО „ОТКРИТО" ЗАСЕДАНИЕПредседателството 1)
или член но

Ако само преди няколко години ня^1Т^Хедседателстпохо 
СЮК се застъпваше за становища, ко „а3п,ш,ето па дслегат- 
ЦК иа СЮК прие преди няколко дни (за р 
ската система) и за самоуправителното организиране 
сдружения труд) би бил сигурно крщнкуван зарад 

изключен от СЮК 
тел по

иа

и решаване в 
опозиционерст-

во, а може би бил и 
Председателството на ЦК иа 

СЮК направи ход без прецедент: 
прие - становища за делегатската 
система — които не еа задължи- 

' телни за членовете иа СКЖ* На 
-последното заседание дълго се во- 

за това дали

организираните работници 
сами да избират де-н граждани 

легатски форми и да изгражда! 
делегатски отношения*

и пай-пшроковъвеждане
па непосредствениприложение 

избори: задължително каидидати- 
на повече кандидати за нен-диха разисквания

~ ................. .......................—■

амандмаип 11С и ПОД*,
— подлагане на изпълнителни

те и управителните органи 
влиянието на трудещите 
зпечаване на постоянен контрол 
в изпълняването иа утвърдената 

Бошко политика,

- конституционните 
Председателството не е преюдн- 
цирало окончателните решения* 
Рещено е да се приемат (а това 
е и направено на последното за
седание на 19 април) становища-

иа
се и обе

та, които както изтъкна 
Крунич — ще бъдат представени
на всички председателства на цен ществено-политическите 
тралните и покрайнинскнте коми- при даването иа мнения и пред
мети, на конституционната коми- ложеннд на останалите скупщнн- 
сия на Скупщината на СФРЮ, на ски съвети,
Съюзния съвет за въпроси по об: 
щественото устройство, обществе- в 
но-пол птиче ските органи и орга- катите и другите, 
низации на федерацията; ще бъ
дат представени за заемане наета- стта скущцинската

стане по-ефикасна и да афирми- ^яТ гърдите Му с вода. Целта е неговите права узурпира държа- 
Самият факт, че становищата ра принципа на скупщмнска над- стопанств0то да се освободи от вата или техноменаджерският

чиненост е необходимо, както се

— ограничаване ролята на об- 
съвеги

— избягването на паралелизма 
работата на СК, ССТН, синдп-

— изхождайки от иеобходимо-
система да

. новища.

• не се отправят до всички члено- 
- ве, тоест че Председателството ги казва в становищата, да се ана- 

представя на тесен кръг от хОра, лизира опита из работата на пре
дседателствата на републиките и

обсъди и
на недостатъчно, въпроса за тяхното съществува-

полнтическо и държавно робство, слой*
Миланко Реновица казва, чеиа сдружения труд, с правото да 

решава за създаването и разпре- свободното и салюстоятелно свър- 
делението на дохода, да даде г*ъз- зване не значи, че основните ор- 
можност и самостоятелно п само- ганизации на сдружения трудтря-

показват че и в този. орган стават 
големи промени. Такъв ход може покрайнините, като се 
да бъде знак управително да намери облици на бва кампанийно да се премахват, 

организиране, които. ще му обез- а 'трябва основно да се прераз- 
— за да се обзпечи сдружени- печат това Право да осъществя-, гледа тяхната роля, особено въп- 

те работници да имат ио-голямо ва и да става Мотор на развитие- росът дали ООСТ трябва винаги 
се влияние при приемането на най* то на обществото, а не неговите да има качеството на правово 

е гласувало, но до него се е стиг- важни решения, е необходимо да 
нало чрез демократически диалог, се въведе съвет на сдружения 
Когато всичко се сумира, все пак труд в Скупщината на СФР Юго-

конференция на са- 
Югославия,

не,знак на подходящо и знак на не
подходящо отношение на 
в този орган. Трябва обаче да се 
каже, че за това решение не

силите

най-силни (но производствените лице. 
потенциали) колективи да се да
вят в загуби.

Уводно изложение пред някол- Д1яне ролята на банките за сер- 
кочасовото разискване върху то- виз на стопанството, „на практи- 
зи документ даде изпълнителни- ка не успя", така че банките, ка^ 
ят секретар на Председателство- ктр и производствените организа- 
то на ЦК на СЮК Слободан Фи- ции трябва да бъдат пазарно ори- 
липович, който изтъкна, че застъ- ентирани, заинтересовани за съд- 
пване за основна реформа на бата на влаганията, с риск за взе- 
съвкупното самоуправително пра- мане на делови решения* Жарко- 
во и законодателство никак не 
трябва да сравняваме с исковете

Видое Жаркович и Душан 
Чкребич предупредиха, че опреде-може да се заключи че и този ход славия, или 

е още един знак — след открива- моуправителите на 
нето на заседанията за обществе- или някакъв друг вид на тяхно 
ността — към демократизацията влияние и организиране, 
на отношенията в СЮК, следова- —. да се намери средство про- 
телно, и в. неговото Председател- тив честите блокади при решава-
ство ,знак че _и в този орган не- нето по въпроси, по които се ре- 
щата не стават през труп. Довеж- шава чрез консензус. 
дайки себе си в равноправна по
зиция с всички останали, Предсе- ния са подкрепени с богата 
дателството на ЦК на СЮК сле- убедителна аргументация й този 
дователно буквално се е отказа- ход на Председателството в дей- 
ло от властта, а се е облегнало ствителност може да има силата 
върху аргументите.

Да добавим, че тези определе- вич изтъкна, че за по-крепко раз
читане на пазарната законност и 

съществвуащи решения на законността на стоковото про- 
да се „разградят". Целта е да се изводсТво е необходимо да се за- 
избегне примката на предишните силва и ролята на общественото 

трябва планиране.

всички

па още един крупен адуг, който 
ще насърчава всички хора (и чле- 

ПРОТИВ ПРЕКАДЕНОТО КОР- нове на СК и безпартийни) в де- 
МУВАНЕ И ИНСТИТУЦИОНА- мократична атмосфера да търся I

решения, които да бъдат най-под
ходящи за самоуправйтелмпя со- 

Що се касае до определение- циализъм в днешното време, 
то от всички тези становища, въз
основа на аргументацията която РАЗКЪСВАНЕ НА ОКОВИТЕ В 
се дава с тях, е реално да се оча- СДРУЖЕНИЯ ТРУД 
ква да бъдат почти изпяло вгра-

схеми, които неотложно 
да се противопоставят с исковете Слободан Милошевич каза, че 
иа пазарното стопанисване, към личният доход трябва да се свър- 
което клоним. зва с ръста на акумулацията, а

При гова се желае да се скъса по повод страха от технокрация 
с абсолютизма на ООСТ, защото та, каза, че това всъщност е 
повечето решения в тази област страх от образованите 
се абсолютизират, всъщност — 
положението и интересите на ча
стта по отношение на цялото на 
стоково-пазарния субект (трудова
та организация). Обществеността, тДзи

ЛИЗАЦИЯ

хора и спе
циалисти, така че без пълно раз
читане на такива хора не можем 
да, излезнем от кризата.

Бошко Крунич, резюмирайки 
точка, каза/ че исковете за

/ Последователността си в тези 
становища. Председателството на 
това заседание вече Потвърди: За- междУ Другото, е запозната с ре- дерегулацидта

дица примери, когато една ООСТ стъпване
застрашавала функциониране- лация. Трябва

дени в конституционните аман- 
дмани. Логично е да се очаква 
това, защото Председателството в
становищата си * „се приобщи" ключенията за задачите на кому- ** 
към най-числените и най-демокра- пистите в развитието на самоуп- 
тйчните изисквания от доссгаш- равителното организиране и ре- 
ното публично обсъждане. Да на- шаване в сдружения труд, които 
помним най-накратко, какво се Председателството 
предлага, или изисква, в основни- Централния комитет на СЮК, па
те определения на тези станови-

не означават за- 
за положение без регу-

да създаваме усло- 
ю, даже и егзистенцията на ця- вия за саморегулиране, което е 
лата трудова организация, следо- иманентно 
вателно, и десетина други ООСТ, зъм и 
а за останалите щети и да 
говорим.

Джордже Стойшич

на делови,[ субективи- 
икоиомическа га самостоя- 

не телност. Крунич подчерта задъл
жението на комунистите и члено- • 
вете на останалите обществено- 
политически организации да са

подготвя за

пълно се съгласуват с по-преди ; 
посоченото (първо) становище от 

— стесняване на прекалената • заключенията за делегатската си- 
инстиууционализация и нормира- стема. Наблягат, 
не. С това се цели да се освобо-

е на мне-ща:
ние, че с оправдана критика

именно ,дау ягкк звзигг;
скъсване на оковите в сдружения предприемачески функции те зване оходимото свър
труд, които вече дълго време пъп- че на работника е все едно’ дали’

на

ди инициативата на самоуправи- М. Томашевич
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ПОЛИТИЧЕСКА СЦЕНА
РЪКОВОДСТВАТА И ПРОМЕНИТЕ

След
рушене на 

мита
Планини и долове

•Макар че хрониките във вест- шеиия, които наложиха публич- 
ден ните разисквания. Но, какво, ста

на ...
само единмидите живеят 

(при условие, журналистите да 
не направят някоя по-крупна гре- Съдейки по споменатите интер

помни), претации в средствата за масовашка — което се дълго 
статиите „Кризата търси по-ефи- информация (понеже участници- 

система” (Тач- те в разискванията не са' цитира- 
основи” ли) откри се дилемата за това да

ли- Председателството на ЦК на 
(„Кому- СЮК с прецизните си становища

които

каспа делегатска 
юг), „Сданис без здрави 
(„Борба”) и „Деформациите 

системата”

Публичното 
своите недостатъци

съобщаване па жнтелиост н решителност прекъ-

» гто" ’”*« гя5:
- —• ——

вото на ГК на СК на Белград ги 
представи на себе си и членовете, 
може само на

ком
прометират
иист") публикувани по-миналата да изпревари решенията, - 
седмица, излезиаха от споменато- трябва да произтекат едвам след 
то правило, .благодарение на са- обществените разисквания за кон 
мия повод,- «а който бяха посве- ституционните промени, 
теми. Разбира се, касае се за пър
вото за обществеността открито 
заседание на Председателството 
на ЦК ма СЮК, на което бе рази
сквано за „актуалните въпроси .на 
делегатската скупщинска система 
и ролята на СК в нейното 
татъшио развитие".

про
верка за изпълняване на решени
ята, тогава и акциите на Съюза
па комунистите наистина ще бъ- 

първи поглед да дат освободени от много проскриД 
предизвика недоумение. бирани калкулации. Че това е та-

ова огледалце, според обстоя- ка не трябва да се изразходват 
телствата, няма да се ползува от много думи. Достатъчно е само 
неговата лоша страна: като алй- да се повтори вече Всеизвестното 
би или евентуално ласкаене. По- обстоятелство: все още има го- 
иеже, че това е така, вероятно лям брой такива, които заемат от- 
умишлено би се премълчало,
„мтодът на работа вътре 
тайния живот на Белград е несъ- 
временен, статичен и не отговаря 
на политическия живот на столи
цата. Сегашният начин на работа тък дъх. 
при това е доста скъп и 
безрезултатен. Броят на заседани-

Без разлика на това в коя 
форма Председателството на ЦК 
ма СЮК ще разреши" тази диле
ма, факт е че на партийните чле
нове в настоящия момент е- необ
ходима много по-конкретна ори
ентация, от предложената в зак
люченията от 12-то заседание на 
ЦК на СЮК (за -задачите на СК 

ч в промяната на Конституцията на 
СФРЮ). От друга страна, идейнп-

по-иа-
че говорни места, а се владеят така, 

в пар- сякаш задачите на Партията за 
тях не важат, очаквайки,- че и 
сегашната ,,офанзива на комунис
тите па Белград” да бъде с кра-

Имайки предвид момента, 
който се'разискваше за 
ската система (чие го състояние 
достатъчно отразяват споменати
те заглавия от 
което мислим за публичното оо- 
съждане на 
промени, бихме казали на пръв 
поглед, че това заседание е улучи
ло истинския момей I. Защото иде 
йтште разлики по някои решения 
се умножиха, множество нови 
предложения са извън 
на ония конституционни 
дманн, но и отново бяха открити 
споровете по въпросите, 
се смяташе, че .в Този етап са 
съгласувани. С други думи, създа
дена е идейна конфузия сред чле
новете па СК, което не пропусна

делегат-
те разлики, които всекидневно ви
ждаме между членовете на СЮК 
някой трябва и да насочи, синте- 
тизира, съгласува. Преди всичко 
и заради идейното и акционното 
единство на СЮК, оез което кон
ституционния порядък, по прави
ло не може да функционира в 
практиката. Защото само единен 
СЮК може да изиграе ролята па 
основен фактор на кохезия и син*- 
тез на интересите в политическа
та система. И което е най-важно
то, ролята на авангарда в обще
ството не може безкрайно да се 
основава на принципни и декла
ративни подходи, насоки н стано
вища. Времето, на кризата търси

вестниците), приГрадският комитет следовател
но иска промени в своята работа 

ята трябва да се намали, а днев- — разбира се с инсистиранс на 
ните- редове на срещите по-добре това, че носителите на работата 
да се подготвят".

често

коне I итуционните

могат да бъдат само он .ми, които 
Бъдейки, че не е добре, кога- се потвърждават с дела — па за- 

то някои .максими се ползуват това е • необходимо твърде бързо 
във всички обстоятелства — и ко да се тръгне от вече известната 
гато струва и когато не трябва — оценка, че „Белград изостава в 
с тешко сърце този път се при- своето развитие и поради несоът- 

' кланяме на една от тях, която ни ветното разпределение на казри-
те”. Това особено изтъкваме, по-

рамките
аман-

за контонасочва към това, че „методът на 
работа трябва да бъде обърнат ради обстоятелството, чс напети- 
повече към живота". Това обаче па е неоснователен страхът, че 
не е предоставено на себе си, па Градският комитет може да се 
оттук убедително действуват ед- търкулне па позицията па „дежу- 
ва, когато към „метода, обърнат рен жандарм" само затова, ако с, 

живота" се прибави ло-голяма решимост настоява да 
разчисти ко» чия е работа в Бел
град. Досега тъкмо поради смес

ва такава работа в ръковод- ваНето на ролята и отговорности- 
личности,

възможно по-спешнн отговори на 
да посочи първият докладчик на всички т. нар. открити въпроси 
заседанието — Светомнр Шкарич, 
говорейки от името па Комисията Впрочем, години похарчнме за 
па Председателството на ЦК на анализ на състоянието и взима* 
СЮК за развитие па политическа- не на „замах" за осъществяване 
та система, която комисия и под- на становищата от Дългосрочна- 
готви Материалите за това заседа- та програма за икономическа ста 
пие. Всичко това — както каза бшшзацпя и Критичния анализ 
Шкарич — търси от СК, а преди 
всичко ог ръководствата му, кон
кретно да. се определят към пред
ложенията, отнасящи се до тази

с лице към 
следното опасение:

па самоуправнтелния социализъм.

имало повече безотговорност,ствата трябва да има 
които са способни и готови

те е
за на чуждите грешки и оттук са за- 

най-остра критика на всички ела- СМетнати на други, 
бости, видими в живота на града.
Новият метод на работа би тряб- НИя
вало да бъде най-ефикасното сре- ш1|ОТО партийно ръководство

ловедс-

Обиародваието на своите памс- 
— както това направи се»а-

па политическата система.

на Следователно, в тези разисква
ния за конституционните проме
ни, когато всеки има право аргу-

дство срещу лидерското 
ние на отделни лица".

Белград — съвсем сигурно заслу- 
едпакво и като част па политическата система.жава внимание 

забележка, че установеният
членовете сс подкрепя, и

мо-
Едип такъч Подход на Комнсп- монтирано да каже своите прел

ята, която ясно каза, ме състоя- «°жсш«я, СЮК никак не бива да 
името па делегатската система се °'1Л° 11 дефанзипа поради страха 
е само влошило, ло-ачно аакръг- ог забележки, ме се връща на ръ-

ководещата нознцнд. 1ова значи, 
че СЮК, а преди всичко ръковод
ствата му трябва де бъдат в по-

Ощс само едно обяснение: до- 
колкото с
щу лидерските явления и 

сила на

дсл от
затова, че* в него напълно е ясно, 

фона" в изострените обсто- 
може добре да се 

започнатата работа.

основание сс удря СРС~ 
това че „ма

ятелства
окончае

открита 
демокра- 

за себе си цел,

нрави с пълна 
сцена, с напомняне, че

не
ли във второто уводно изложение 
нейният председател Бмдое Жар- 
ковмч (член на Председателство
то па ЦК на СЮК). Той оцени, зицня, според народната мъдрост:

„Който на хълма по-високо стои, 
повече вижда ог опя под хълма!”.

цията т/е е сама
пряка потребност, тогава това 

до голяма степен трябва да почи
ва върху' обстоятелството, че ръ- 
ководствбто е длъжио да провеж
да изискванията и определения га

но

че слабостите са взели такъв раз
мах, че е почнала да се компро-

Защото занимавано го с абстракт
ни идейни въпроси може само 
още повече да го отдели от жи-

метира п самата същина на деле
гатската система. Затова и обяс
ни становищата, за конто е зак
лючено о Комисията, че трябва ,юта> и косто со «крива главната 
да ги приеме Председателството 
па ЦК па СЮК, в конто дават рическата сцена —

кръгове така гореща желаят.

//а членовете.
Сегашният начин па ипсисги 

райе за демократичност във Ф°Р 
мулираието, а отговорността и 
единството в осъществя вале! о па 
политиката па Съюза па комуни 

освен //

опасност — изласкваие от иск го* 
което някои

направления па акциите па СК, 
по в тях п доста определено се 
набелязват определенията във 
връзка с отделни конкретни ре

йс е ново,тите по нищо 
едно почти забравено на( пачело

и решителност.
задъл-

Ц. КабаданчЙ Марков! 1чзадълж ител / юст 
Едва когато въпросът на



4 Комунист НИШ

НА СКПРЕД КОНФЕРЕНЦИЯТА

Момент, който трябва да се използува
" След това Мигрович говорнаа

изоставането в марксическо/о об- 
„ разовамие па членовете на^ СК. 
о Много се греши, че тази „раоота 

изключително се поверява на 
ституции, за сметка на самообра- 

практическите

няма доверие".
10В0-- -.—ЩЩШ

членовете очевидно |ук СК всс още
Оттам има мпо-

се намира голяма 
защото голяма е разликата 
ду думите и делата, а затова 'са промени 
най-отговорнн ръководствата на ята ръководствата I
Съюза на комунистите — бе под- па СК. <1 ак 1 е с 4^ъшза на комуни _ ИИТО тежкиге икономи-
=лаН:еГТГТаа„рнл “Там- Лесю, и оСшеетвенп ^ _ всички сред,

„Седмицата „а Комунист" ва — -н трябваше Седмината
„ -пселаипс ма ма Комунист пък в Ниш да поч-

Н„шезапо'шаа с’ трибуТгод за- цТпа СЮК, по поколебаха дове- нсм дк^ГТака - Участвувайки в разискванията
•главие „Пред конференциите па рчето ,па 1<омунпст"1е в чол ш _ ,„|а„а да нровъзгла- Д-р Душаи Илич, член "а Предсе-^;Рп.“= хг,г;,г,да зля-***-т.
. н„ш „~ иич«рес. „„«и,™.,,сок.«Vи ^ =

лизани» на партията и предлага- нане ,в общесгпою н да осусп трябва да бъде
решения за „злоупотребата е работническата ереси' ̂ яОва^ и д^говаряне и

е най-важната класа”, за която всички юпорят, договаряне трябва да бъде
консЬе- п малцина « уважават. Базата, юва д р

' според него! трябва да крои по- наистина самоуправнтелно а то- 
литпката па СК, а базата са мре- «а значи, че ^Ря^Да~

меж ин-пяма
Тривун- ясни становища.

гобройпи уклони в тези
Иван Чукович търси открове-

поли-области. зованието в
тически акции.

КЛА-САМОУПРАВЛЕНИЕТО Е 
СОВ ВЪПРОС

ките на

на всички тенденции за ин-иани разговори в присъствието 
читатели на нашия вестник, не 

официални лица и функ
ционери, \но и значително число

местните общности задача на предстоящите

предмет
конкретни 

изход от кризата ■
пето насамо на

комунисти от
и сдружения труд. ренцнн.

Ако от този разговор трябва След уводните забележки 
би било Влайко Кривокапич, главен

говорен редактор на югославско
то издание и на, Момир Бъркич, почнал да изостря отговорността,

по тази работа трябва да се до- 
вемчки области.

па сов характер и 
белег". Затова задача на членове
те на СК е да различават такова 
договаряне, такъв самоуправите- 
лен интерес, от всички други ин
тереси, защото като плурализъм 
често се представят лични, групо

ди всичко работниците.
Добре с според него, че СК е

п ог-да се извлече нещо, гова 
общото настроение на всички уча 
стници в разискванията 
телно да се надминат всички не
доразумения в партията и държа- изданието на 
вата и положат усилия за изход Сърбия за значението 
от затрудненията. В разисквания- ренцнята Милован Госпавич каза.
Га “сКИио° и3‘яс1.ие>с™„овп- той”—-^ако*съкратимПбезкрайните „а с ония, конто са нерационално
гца, че само’ със здрав и единен декори и прекъснем всяка дебата харчили °бщ«™ни средства във организация,^ ^ _
Съюза на комунистите нашата об- след приетото решение. По-ната- „Фенп „Фероникъл пМ . Ипич'
щност може да излезне от кри- тък той се застъпи за рационал- дерево.

поведение на всички субекти
в нашето общество и „търси" от вей проблем е как да се 

, в ЦЕНТЪРА НА ВНИМАНИЕТО СК с акциите си да допринесе за зират първичните партийни орга-
развитието на самоуправлението, низации, мнозинството от които 

Откривайки „Седмицата на Ко- което очевидно е в застой/ На не работят добре. Наистина, 
мунист" председателят на ОК на края предложи „Съюзът на ко- се намерят сили да се 
СК в Ниш Вукашин Тривунджа мунистите, като авангард на ра- ват слабостите, обаче винаги, лип-

ботническата класа, повече да сва сила когато трябва да се пре-

окоича-
наглавен и отговорен редактор

„Комунист" за СР поде докраД във
Конфе- Сега'|ще отговаря Абдич за „Аг- 

рокомерн”, обаче ние нямаме
„Агрокомерц”. Какво ста- ви и разни други интереси.

— Понеже сме революционна 
тогава оспособяване

на
са

мо един

За Божидар Тимотиевич оснонозата. Д-р Илич говори и за отговор
ността и диференциацията в СК, 
която още не е приела облиците 
на нормална обнова на революци-. 
опната организация, която откри
ва нови пътища. Членовете не

активи-

там
критику-

търсят кампания, но посочват по- 
слабости. Също така, требата от много по-голяма

отговорност, разбира се и колек-
* благодари на „Комунист" за про

веждането на тази акция в- Ниш работи върху уеднаквяване 
и посочи задачите на партийния нейните интереси".
орган" как той'и комунистите г. Председателят на Общинската поведението на комунисти!е в ут-
Ниш ги виждат в настоящия мо- скупщина в Ниш Драгослав Паз- върждаването на принципите и в вата и това върху конкретни оп-

лович отделно говори за трудно- осъществяването на кадровата йо
на стите в сдружения труд, положе- лнтика. Младежта трябва повече ключови за изход от кризата, 
па нието на ООСТ и изоставането на да получава доверие, вместо ония 

Гашич за които с години минават от функ-

личнана махват тези
трябва коренно да се промени и

тивна, преди всичко в ръководст-

ределения и въпроси, конто самент.
— В сегашните условия 

борба на СК за преодоляване 
трудностите, вестникът на наша- СР Сърбия, а Милан 
та партия има значителна роля.
Като орган на партията п класата

множеството законопредпмеа- ция на функция, 
пия, напътствия и закони, конто На Драгослав Митрович пре- 

днес допринася на по обе- спъват самоуправителиото реша- чат мнозина „крнзолози", които 
качествена работа ма-СК, ваие. Този порой от предписания сеят дефетизъм и за трудностите 

е довел до еиормно увеличение обвиняват ръководството. В мно- 
в обществото и т.н. на администрацията и' бюрокра-

Тривунджа говори за подготов- цнята, която се държи като соб- 
ката на комунистите в Ниш за ственик над средствата иа труда та. Защото за всички неосъщесг 
предстоящите конференции на и новосъздадените стойности, вени задачи в първичните орш- 
СК. Разискванията върху тезиси- Той търси СК да обяви война на низации вината не може да се 
те за подготовка на тези Дай-зна- .бюрокрацията и технокрацията. хвърля на ръководствата.

на комунистите Според него на Конференцията па Във връзка с това той осоОе-

той и 
мната и
за създаване на нови отношеия

го случаи те са прави, по значи
телна част от вината е и в база-

чителии срещи
между двата конгреса предизвика СЮК трябва ясно да се догово- но подчерта, че партията още 
ли голям интерес сред членовете рим за- принципите на кадровата Шестия конгрес се определи да 
на СК. Тези разисквания много политика. Тук 'са нужни 
припомнят на подобните разгово- промени, защото в едно число ка

па

много не бъде ръководеща, но водеща 
сила в обществото. В. Филипович

Комунист ма и-к „Комунист" Влайко Кривокапич, замест- Адрес на редакцихта: Белград Площад
че-шч/главни ТеЛеФ°™:

С указ на Ппезилента на Републиката от ликанскит® и покрайнинските издания: Зия Ди- и Нови Белград Булевард ,Д1ени-
22 декемГри 1964 г^а Хм^^е”то?н ^°МИр, Б*Р' ТеЛеФ<5Н 627'793*
с Орден народно освобождение, а с указ от ттп*втлп РУлаху (Косово), Ри-
30 декември 1974 година с Орден братство и р ’ КО РеР114 (Словения), Мирко
единство със златен венец. Михалевич (Хърватско), д-р Новак Йованович

п _ (Черна гора), Коста Тоджер (Войводина). ечата “ всеки четвъртък н*Директор на НИРО .Домунист Витомир хърватски, то ест на хърватскосръбски (кири-
^=^^К^^1«в^ даниетсГ^^^^Д^унис^^^^Р^^Сърбиж К б™ Л“;ъкр“из=0нГбъл^

Урежда единна редакционна колегия: гла- МИР Петрович, заместник председател Слобо- ски, унгарски, словашки 
вен и отговорен редактор на всички издания дан Йованович. италиански езици.

Издава НИРО „Комунист".

сърбо-

румънски, русински н

‘ ял



РУЖИЦА АЛЕКСОВА - ЗА 

ЧЕТВЪРЕН ПЪТ ШАМПИОН
РУЖИЦА АЛЕКСОВА, 

работничка в конфекция 
„Свобода" в Димитровгр
ад продължава да

ва състезание отиде В Осиексъв
сем неподготвена. Р. Алек 
сова

на държавно
то първенство спечели пъ 
рво място с 379 
беляза

огце няма свой 
вматичен пистолет, а в См 
едерево пристигна 
на провеждането на сЪсте 
занието.

пне- кръга, от 
който

досега не е отбелязала ни 
то една жена. в Югосла
вия.

ни
вълнува със своите успе
хи в стрелковия 
Надделява немалкото

резултат,
в деняспорт.

- тру
дности, които-й пречат да 
се издигне още по-високо. 
Като регионален първе
нец с пневматичина~ 
ка Р. Арексова на 2 
рил в Смедерево спечели

Благодарение на 
разбирателството на Съю
за на инвалидите 
да в

Ружица Алексова е мо
же би единствената със
тезателка в страната, ко 
ято няма свое оръжие. 
Но все пак, тя побежда
ва. Значи, подютвена - е 
за Олимпиадата в Сеул!

В Осиек Р. Алексова се 
запозна и с Ясна Брайко- 
вич, съюзен първенец по 
спортна стрелба с пневма 
гична пушка, ясна Брай- 

( кович много похвално се 
► изрази за Р. Алексова. Ка 

зва, че е много талантли
ва и че много обещава и 
че може да постигне още 
по-хубави резултати.

— Купила бих пищов— 
казва Ружица Алексова, 

в но е много скъп, а аз 
имам малък личен доход.

До олимпиадата в Сеул 
• няма още много време. 

Би трябвало да се намери

по тру- 
Димитровград и на 

известния стрелков ша
мпион от Нищ Илия Ни- 
чич от Ниш, Ружица Але 
ксова надделява 
тите и

пуш Момент от подписването на Повелята за побратимяване 
ДИМИТРОВГРАДЧАНИ В ТИТОВО УЖИЦЕ

ап-

труднос 
реди успехи от със 

тезание на състезание.

второ място на република 
нско състезание. А Среща на побратимина то-

• Титовоужичани ще гостуват в Димитровград 
по време на „Майските срещи"

Съюза на синдикатите 
ДЖОКО МНЛОВАНОВ- 
ИЧ, представители на Об 
щинската скупщина, Съ
юза на бойците и други.

Представителите на об
ществено - политическите 
организации и спортното 
дружество за спорт и рек 
реация на инвалидни ли
ца от Димитровград бя
ха приети топло и братс
ки. Повод за гехното поб 
ратимяване са досегашни
те успешни връзки и таче 
нето на братството и един 
ството, за което са се бо
рили и двамата великани 
Тито и Димитров, чиито 
имена нося! побратимени 
те градове.

Димитровградчани посе
тиха и Кадипяча, Музея 
на революцията 
исторически забележител 
ности. Представителите 
на Титово Ужице ще гос
туват на димнтровградча- 
ни на „Майските срещи", 
които тази година ще се 
проведат на 21. и 22 май- 

Александър МАРИНКОВ

След десет години взаи 
мни срещи между друже 
ствата за спорт и рекреа- 
ция на инвалидни лица 
от Димитровград и Тито
во Ужице техните члено 
ве се побратимиха. На 3 
април тази година в Тито 
во Ужице е подписана 
повеля за побратимяване. 
Освен членовете на Спорт 
ното дружество за инвали 
дни лица делегацията на 
Димитровград ' съчинява
ха председателят на Об
щинската конференция 
на Социалистическия съ 
юз МИЛОРАД ЗЛАТА
НОВ, председателят на Съ 
юза за физическа култу
ра МИЛОРАД ЙОРДА
НОВ и друш. Гостите от 
Димитровград посрещна
ха председателят на Об
щинската конференция 
на Социалистическия съ
юз в Титово Ужице ДРА 
ГАН НИКОЛЙЧ, председа 
телят на дружеството за 
спорт и рекреация от гра 
да домакин МИЛЬКО НИ 
КОЛИЧ, председателят на

начин да се помогне на из 
вестнатаТочни попадения: Ружица Алексова димитровградс
ка шампионка в стрелко
вия спорт Ружица Алексо 
ва да се подготви 
се може по-добре. С досе
гашните си резултати

съревнование на свързочниците в нишка
АРМЕЙСКА ОБЛАСТ КОЛКО

ТЯНОЛЕНТИВЪТ НА РИСТИЧ 

НАЙ-ДОБЪР
много е задължила родн
ия град Димитровград и 
би било редно да й се из- 
лезне насреща.

В конфекция „Свобода", 
където работи Алексова, 

гле-
и други

вече с друго око се 
да на нейните успехи. За- 
щото не е малко някой 
да влезе в
състав на Ююславия 
Олимпийските игри в Се
ул...

нието* на старшината Ми- 
лорад Ристич със 119 точ
ки и получи голямата ку
па, а второ място състеза
телите от поделението на 
старшината Андрия Си- 
лич с 55 точки, докато

В рамките на редовното 
обучение и възпитание на 
свързочниците, тези дни в 
колектива — домакин на 
командира Милорад _ Ри
стич завърши съревнова
нието на командирите и 
войниците от свързочните 
поделения на Нишка ар
мейска облеат. В предва
рителните 
взеха участие над 200 от
бори, което говори.за го
лямата конкуренция и ка
чеството на цялата акция 
на армейците. В заключи
телната част на съравно- 
ваниего участвуваха 37 от
бори, когато бяха излт>че- 
ни първенците радиотеле
графисти и телетиписти 
отделно и екипно за вой
ници и командири.

Обучението за тази спе
циалност в свързочните 
поделения на Ю|НА има 
единна система в страна
та и че ослособените в 
тази специалност войници 
след отбиването на воен
ната повинност могат ус
пешно и професионално 
да я упражняват в нощи
те, на параходите, летища 
та, радио-клубовете и под.

В категорията на ради
отелеграфистите и радио- 
телетигтистите първо мяс
то зае отборът от поделе-

нациоиалния
за

Димитър СТАВРОВ
трето място зае екипът от 
поделението на Радомир 
Янкович с 30 точки.

От радиотелеграфисти
те-командири на първо 
място е Войни Прокич, а 
от войниците Марян Кри- 
жишиик. Най-успешен от- 

радиотслеграфисти-

ДИМИТРОВГГАД .
съревнования

ЗАПОЧНА МЕСТНАТА МЛАДЕЖКА ДНЦИЯ
бор
командири е от колекти- 

командира Радомир
ка и и района иа село Мо 
цици. Стойността на про
цедените работи в тече
ние па един месец, колко 
акцията ще продължи, е 
почти 40 милиона динара. 
В Общинската копферен 
ция на Съюза па социали 
етическата младеж са уб 
сдсим, че тези средства 
ще бъдат достатъчни не 
само „да со покрие" ак
цията, по значителни сре 
дства и да останат.

Ицак, бригадата, „Брат
ство и единство” е съста 
вена от млади работници 
от димитровградските тр 
удови организации и не
заети младежи и девойки 
от Димитровград. Както 
се очакваше, най-много

бригадири даде ТО „Ди
митровград” — 8, след то 
ва „Свобода" — 4, „Сто- 
чар” — 3, „Градил” —2, 
„Комуналац”, „Братство” 
и „Металац ’ по един бри
гадир. Да кажем че бри
гадирските комбинизони 
е ушила конфекция „Сво 
бода” и че след завършва 
нето на акцията за брига
дирите ще бъде организи 
рана екскурзия.

Що со отнася Д° съюз 
пата младежка трудова 
акция, димитровградски
те средношколци—брига
дири ще участвуват в ак
цията „Горичко 88” в СР 
Словения вън втората смя 
иа през юли.

По договорения ред па 
18 април в Димитровград 
започна местната младе

ва на
Янкович, а па войниците
от колектива па Милорад Жка трудова акция по за

лесяваме. Дъждът, кой
то от сутринта започна да 

командири- вали, не отвърна петдесет 
те бригадири залесяване
то да започнат навреме. 
Наистина дъждът малко 
пречи за работа, но зато 

пък за младите фидаи 
ки о добре дошъл. Мест

на войни- ната акция по залесяване 
на Ми- започна в района на Боро 

нско поле, където брига
дирите трябва да 
ят 50 хектара

Ристич.
В категорията на теле-

типистите от 
те най-добри резултати с 

Драголюб Де- 
войпицитс Саша 

място

постигнал 
лич, а от 
Митрович. Първо

екипът на поделение- 
от Ан-зае

то, командуваио 
Силич, а 

от колективадрия
ците 
лорад Ристич. I

На ’ най-добрите състеза- 
отбори бяха даде-

залес- 
голиии.

тели и наградим 0ще „а 50 хектара ще сеи дипломи,
и други признаци

проведе таканаречеио-, 
то повторно залесяване 
както в Боровско поле, та

отпуски
пия-

А. Т.Ст.Ст.
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ХОРОВИ ТЪРЖЕСТВАЗЛ ТАЗГОДИШНИТЕ ЮГОСЛАВСКИПОДГОТОВКИ 
В НИШДИМИТРОВГРАД

Афирмация на хоровото
пеене

За Нушнчевия юбилей 

Нушнч
Как по-хубаво да се ознаменува петдесетата го- 

велнкия югославски комедио- има пет), а за диригенти 
останалите музикал-

дишннна от смъртта на 
граф Бранислав Нушнч, ако не с постановка на няко 

произведение. Така направиха и димитровград
ските самодейци.

В чест на великия комедиограф на 22 април т.г. 
в хола на Центъра за култура в Димитровград бе от- 

и делото на Нушнч. В при-

• От 3 до 7 юли на Голямата сцена в Нишката 
крепост ще се представят ТЗ хора от страната и дв' 
чужбина • Ще бъде ознаменувана тридесетгодиш 
пата на фестивала на хоровете в Ниш

те и
творци се подготвя се 

минар, който ще води из 
вестният

нинегово

швейцарски ди 
Вили Гол. Заплануот При- 

момиче-
шум капторум" 
щипа, Хорът па 
тата от Зайчар, както и 

участник

ригент
ваио е да се организиратПодготовките за прове- 

12-те поредни
тър-

крита изложба за живота 
съствне на бройни гости изложбата откри Слава Тодо
ров, председател на Координационния 01 бор за

100 гЪдишнииата от създаването ма Пър-
театър

ждане ма
Югославски хорови 
жества, които по тради- 

и тази година ще. се 
Ниш от 3 до 7

пои вечерни серенади 
площадите и улиците на 
Ниш, както и 
иа хоровете в 
Градове. Ще има и други 
съпътствуващи Ю^Т ма
нифестации.

По време иа

0311а- традициопии.я 
Хорът па войниците от 
Нишка армейска област, 

града—домакин 
ще представи чхорт,т 
АКХД „Велко Влахопич" 
и хорът иа основното учи

гостуванеменуване на
вото „актьорско дружество", днес самодеен 

V „Христо Ботев" и 100 години от създаването иа библи
ци,я
СЪСТОЯТ в

съседните

юли, се намират в заклю- 
етагг. На пеотдав-

докатоотеката. мачптеленСлед изложбата членовете иа театъра се предста- 
Браннслав Нушнч: „Аиал- 

Ма-
заседа- 

па Ю|ХТ
ма проведеното 
ние па Съвета 
(председава Вукос Булато 
вич) с приета програмата

тържест-виха с три едноактовкн от _ м
фабета", „Двамата крадци" и „Световна война . 
кар че става дума за самодейци, трите едноактовкн 
са изпълнени на професионално равнище, особено за тазгодишните хорови 

тържества (провеждат се 
всяка втора година), коя 
то образложн Драгиша Са 
вич, председател ма прог- 

КОМИСИя

„Световна война", в която с театралното си умение и 
Слободан Алекс! 14 и Момчило 

не кажем,
изкуство доминираха
Андреевич. Но несправедливо би било да

професионално равнище бяха н
— Ннколннка Ранчева, Весна Ни 

Димитров и Славча

оста-че напълно на
папалите изпълнители

Олгица Антова, Славча
рампата 

ЮХТ.
Според думите ид Среч 

ко Таригаш, председател

колова,
Антов. Публиката топло поздрави артистите.

копа организационния 
митет ма ЮХТ и член па 

ЮХТ на Голя- 
Нишката

съвета на 
мата сцена в 
кре.пост пред любителите 
ма хоровото изкуство ще 
се представят 13 хора от 
страната, 11 от които 
пръв път идват в Ниш, ка 
кто и два хора от чужби
на. На най-голямото хоро

КХД „Станко Драгоевич" от Титоград

вата в Ниш ще се водят 
разговори на дискусион
ни трибуни по актуални 
теми, свързани с хоровата

лище „Чегар" в Ниш.
Имайки предвид, че 

Югославските хорови тъза
ржества са спечелили и
международно реноме, то ; самодейност, нейната ор-

ганизация и за значение
то на фестивала. Интере

на тазгодишните ЮХТ ще 
се представи хорът „Сту
дио вокале", от Федерал
на република Германия- 
В случай да откажат ще 
се представи хорът „Фа- 
на” от Италия, а поканен 
е и хорът „Кармина" от 
Барселона.

во пеене в страната ще 
настъпят: хорът на АКХД 
„Жикица Йованович — 
Шпанац” от Белград, жен 
ският младежки хор „25 
май" от Скопие, хорът 
на КХД „Станко Драгое
вич" от Титоград, инак по 
стоянен участник на 

МХТ, хорът на РКХД 
„Мильенко Цветкович" от 
Сараево , „Коло" от Шибе 
пик, АПЗ „Тоне Томшич” 
от Любляна, Зренянин ще 
бъде застъпен с два хора: 
хорът за музикалното дру 
жество „Йосиф Маринко- 
вич" и хорът на КХД „Ко 
чо Коларов", сетне „Коле

сно е, че тази година ще 
бъде ознаменувана 30-го- 
дишнината на Фестивала 
на хоровете в Ниш, прид 
ружена от подходящо тър
жество и с откриване на 
фотоизложба и докумен
ти за първия фестивал на 
хоровете в Сърбия, състо
ял се в Ниш през 1958 го 
дина, която подготвя изве 
стният нишки фоторепор 
тьор' йован Шурдилович.

Новина на тазгодишни 
те ЮХТ е, че всички пре 
дставящи се хорове ще 
съпровожда оркестър (в 
състезателната част), така 
че ще могат да бъдат из
пълнени и много съвреме 

Инакнни композиции, 
предвижда се и работа на 
хоровете по ателиета (ще Тугомир КОСТИЧ

г
НА ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ” В БОСИЛЕГРАД МИЛОРАД ГЕРОВ

Шест хиляди и двеста нови нииги 21 вен
Акцията „Нито едно 

училище без библиотека”, 
която раздвижи преди ня 
колко години Радио Бел
град, не само, че става, 
акция на солидарност; но 
от година- на година пре
минава републиканските 
граници и получава об- 
щоюгославски характер. 
В рамките на тази акция 
на 23 април т.г., предста
вители на Радио Белград 
на основното училище 
„Георги Димитров" в Бо
силеград по тържествен 
начин връчиха 6200 но
ви книги. По този начин

дом в Босилеград, а на 23 
през деня в Долна Люба- 
та за учениците и населе 
иието бе изпълнена съвме 
стна културно-забавна пр 
ограма, в която от Радио 
Белград взеха участие: 
Борис Англушевич, акть
ор на Народни^ театър от 
Белград, Милисав Кнеже- 
вич, Братислав Милано- 
вич и Андрей Йелич, жу 
рналисти на Радио Белг-

книжният фонд в учили
щето значително се уве
личи.

За отбелязване е, че 
част от тези книги учили 
щето също на солидарни . 
начала даде на градската 
библиотека, а останалите 
са разпределени на учили 
щните библиотеки при 
подведомствените учили
ща в Горна и Долна Лю- 
бата, в босилеградското 
основно училище и чети- 
рикласното училище в 
Долна Лисина. По този по 
вод на 22 вечерта в голя
мата зала на Културния

ЗА път към Дваисетпърви век 
Животът търси цял човек 
ний вече паспорт сме взели, 
за подвизи нататък смели.

И който с паспорта си открит 
цял и смело на дела се отдава, 
той бюст ще извая от гранит — 
и своето безсмъртие заслужава.

Не си пилей напразно дните, 
из пътя, в бързия ни влак- 
Че Двайсетпърви век ще пита 
оставил ли си пътен знак!рад, както и членовете на 

културно-художественото 
дружество „Младост” от 
Босилеград.

М. Я. V»
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СРЕЩИ
1суТрАовиниДчд1Атт^Б,ОС!л1ЛЕГРЛДСКА община не ще се произвеждат

ИНИ ЗА ЦЕХА ЗА СУШЕНЕ НА ОВОЩИЯ И ЗЕЛЕНЧУЦИДелниците на 

Гера Нейков
Все още траят договорите

Не е известно к°й трябва да бъде носител на тор да се засеят с лук, а 
ркяИЗВ°^СТВОТО Дали босилеградската селскостопан 10 ха обществени площи 

организация „Напредък" или „Здравйе" от Лес- с други зеленчуци). Това 
ковац, в чиито рамки е и цехът. са сравнително малки пл

ощИ и през годината „Здр 
дчертали, че производст- авйе” ще изготви програ- 
вото на суровните в об- ма за дългосрочно произ 
щината трябва да поеме водство . Планът и иск 
„Здравйе", т.е. цехът в Бо 1 за отпускане на средства 
силеград. Имайки пред-

Договарянето за предпр
иемане на конкретни 
ции за

ак-
производство на 

суровини за -цеха за суше 
не на овощия и зеленчу
ци в Босилеград трае 
шест години, но — безре- -ките 
зултатно. Неотдавнашни-

организацията достави на 
вид, че на селскостопанс- фонда за насърчаване ра 

производители в об- звитието на икономичес- 
щината трябва да се даде ки изостаналите краища 
възможност да си създа- — казва Сотир Сотиров, 
ват доход изтъкнато е, че ръководител на цеха за су 
суровините трябва да се шене на овощия й зелен- 
произвеждат в коопера- чуци, подчертавайки че 
ция с частния сек- „Здравйе" не отрича да 
тор. Тъй като „Здравйе”, поеме производството.

вече

те разговори 
град, „Здравйе" и в Репу
бликанския фонд 
сърчаване развитието 
икономически

в Босиле-

за па
на

изостана
лите краища предвестяв- 
ат, че и тази година в Бо 
силеградска община ня
ма да се произвеждат мо 
ркови, прази лук, кромид, 
и други зеленчуци. Това 
значи, че суровините и за 
напред ще се обезпечават * 
в други краища на стра
ната, което ще поскъпва 
и затруднява осъществя
ването на производствен и-

МИНАЛОГОДИШНИЯТ ПЛАН НЕ Е ИЗПЪЛНЕН

Поради липса на суровини през миналата го
дина производственият план е реализиран с 92 на 
сто и получени са 325 тона сухи изделия. През та 
зи година е запланувано от цеха да излезнат 455 
тона сушени зеленчуци, от които 150 тона кро
мид, 140 тона моркови и пр.. Имайки предвид ви 
сокото качество, 80 на сто от производството се 
пласира на чуждестранните ппазари.те планове на цеха.

СУРОВИНИ ДА ПРОИЗ 
ВЕЖДА „ЗДРАВЙЕ" ИМА И ДРУГИ МНЕНИЯт.е цехът му нямат пло

щи, секциите са взели ре 
шение същите да обезпе
чи Общинската скупщи 
ма, по-точно ООСТ „Нап
редък”.

— „Здравйе" изготви пр 
ограма, според която през 
тази година в Босилеград

В Босилеград считат, че 
производството на сурови 
ните

' По инициатива на ОК 
на ССТН в Босилеград в 
началото на миналия ме- 
сец се проведе съвместно 
заседание на секциите за

трябва да 
„Здравйе" (с което ще ра 
зшири дейността си) поне 
же „Напредък” трябва да

поеме

селско стопанство и село 
към ОК на ССТН и ОК 
на СК, на което се разиск 
ва за

ГЕРА НЕЙКОВ продъл 
жава традицията на жи
вотновъдството в семейст 
вото на Нейкови в село 
Мъзгош.

казва Гера, като се радва 
на хубавите агнета.

— Сдружен ли си?
— Да,* сдружен съм, об 

аче би трябвало „Коопе- 
раит" повечко да ни пома
га. Агрономите трябва- 
по-често да ни посещават 
и да ни помагат със съве 
ти и напътствия- Произ 
водството трябва да вър 
ви ръка под ръка с наука 
та. А ние тук сме отдале
чени.

— Какво мислите за по 
земления максимум?

— Считам, че на истипс 
ките производители тря
бва да се даде възможност

посвети внимание на ра 
звитието на животновъдс 
твото в общината. Пред
полага се, че ако произво 
дството поеме тази орга
низация ще има двойна 
вреда — няма да развива 
нито животновъдството, 
нито градинарството!

Спаско Спасков; предсе
дател на Изпълнителния 
съвет на ОС в Босилег
рад казва: — Средствата

ска община със зеленчу
ци да се засеят 20 ха (10 

сек-

организиране 
производството на зелен
чуци. Двете секции са по

на

в частнияха
И дядо ми, и баща

ми се занимаваха с отгле 
ждане на добитък, 
защо аз да изневеря? За 
що да се вра по прашни 
те фабрики и заводи, кога 
то тук съм си на чист въ 
здух и на дом — разсъж
дава Нейков.

А в семейството на Ней 
всич-

ПЪРВИ МАЙ ПРЕДИ 40 ГОДИНИПЪК

Голямо народно тържество в Клисура
Снимката е отпреди 40 години. Увековечава един

Клисура, за производството няма 
да бъдат под въпрос и 
Фондът ще ги отпусне. В 
него обаче подчертават, 
че производството тряб
ва да поеме „Напредък", 
а не „Здравйе"; Как ще се 
организираме и как ще 
решаваме този въпрос за 
когото съществуват раз
лични мнения засега все 
още не е известно. Снгур 
но е обаче, че суровини 
трябва да се произвеждат 
в общината.

Въпросът — дали произ 
водството

момент от голямото народно тържество 
устроено по случай 1 май 1948 г. В тези години 
немотия, самоотвержен труд и социалистически енту
сиазъм трудовият народ в цялата ни страна се е съ
бирал на митинги и общи тържества да отчете трудо- 

победн, колективно да се порадва на Празнн-

в
на

кови има работа за 
ки. Най-старият член на 
семейството Младен е 
овчар. Той пази към 60 
техни и още двадесетина 
чужди овце. Гера се гри
жи за трите крави и един 
бик за разплод, а съпруга 
та и двете деца помагат 

работа. Отгле

витс си 
ка на труда.

Днес е друго време, нямаме първомайски митинги. 
И пе трябват пи. Но много ни трябват трудът и енту
сиазмът, сплотеността и единството на мислите н ак
циите от това тежко и славно време. И много 
голямо уважение за труда.

да си купят и повече зе
мя- Ето, аз имам само 3 

а за
отглеждам ми

всяка го

добитъкахектара, 
който 
малко. Взимам

е по

ли-дина чужди ливади, 
ви... Много ниви си стоят

НО НЯКОИ

в полската 
ждат и четири кози. К. Г.

необработени, 
стопани по пи ги дават.

е доб
— Тази година лреда- 

м л яко, 
над

дох 3000 литра 
към 200 кг вълна,
1000 кг месо — казва I. 
Нейков.

Считам, че това пе 
рС .— изтъква Нейков.

пълните 
Нейков с доби-

ще организира 
„Напредък' 'или „Здравйе"Като гледаме 

двори па 
п,к и хора (бяха му дош 
ли и гости от Димитров
град) той и сам разбра пъ 
проса и каза:

— е открит и от спешно
стта на решаването му за 
виси кога в общината ще 
започнат да се произвеж
дат въпросните сурови
ни. Дотогава суровини

В двора па Нейкови с 
пълно от селскостопански 
машини: трактор, 
ве, брани, мотокултива- 
тор... В кошарата 
над 30 бели и едно черно 
агне.

ллуго-

бл сят __ Може хубаво да се
живее и па село. Но тряб 

ден да се раро- 
Няма празници... Но 

СИНЪТ ми Дс- 
семейпа

ще се обезпечават от вът 
решността ,което ще пос
къпва производството 
цеха, а площите в общи
ната ще бъ.дат необрабо
тени.

ва всеки
нати.— Черното ми го доне- 

съселянин, агроио 
Ангел Басов. То е от 

която

сс надявам и 
яи да продължи 
та традиция—

се моя 
мът
плевенска порада, 
както се счита, ще дава 
тук ио-хубави резултати

В. Б.(Снимка: Стоян Евтимов)М. Андонов

СТРАНИЦА 11
29 АПРИЛ 1988 /БРАТСТВО •



ЗАНАЯТЧИЙСКА КООПЕРАЦИЯ

КОМ РАЗ
ЛК3031.АУиА

рраТ^еЬинар
ро. босилеград

ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД 
„БАЛКАН"
на всички клиенти и туристи, на трудещите .се и гражданите 
от Димитровградска община и,страната

ЧЕСТИТИ

се и гражданите в община клиентите си, трудещите 
пата и цялата страна

ЧЕСТИТИ

ПЪРВИ МАЙ - МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА

ПЪРВИ МАЙ - МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА нови лични и ко- 
на самоуправителнотоКато им пожелава крепко здраве и 

лективни успехи в изграждането 
нй и необвързано общество.

Услугите на „Граджевинар” са:
ТВЕНИ. ПОЛЗУВАЙТЕ ПРЕДИМСТВАТА!

пожелава високи завоевания в изграждането на соци- ЕВТИНИ, БЪРЗИ И КАЧЕС-като им
алистическото самоуправление.

„БАЛКАН” ви предлага:
• Своите заведения на частни и обществени лица за, орга- 

общественп увеселения, семинари инизиране на .частни и 
други облици на масово общуване 

• В заведенията на „Балкан" ще намерите всички видбвс 
питиета, и ястия, стаи за нощуване и други видове турнс- *
тически услуги

• Посетете заведението на „Балкан" на гранично-пропусква- 
телния пункт „Градини”, съвременния хотел „Балкан” в 
града, останалите ресторанти и кръчми

• В заведенията на „Балкан" винаги ще бъдете навреме и 
качествено обслужени!

'(V'

„И НЕКС СТОЧАР^

* от Димитровград
Със СВОИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД
• Нишава
• Търгокооп и
• Кооперант
на селскостопанските производители, на трудещите се и гра
жданите10 „Босилеград"

ЧЕСТИТЯТ
БОСИЛЕГРАД

с основните си организации на сдружения труд:
— „СЛОГА" — за търговия и гостилничарство,
— „НАПРЕДЪК” — за селско стопанство и изкуггуване,
— „УСЛУГА" — за услужна дейност и
— ОБЩИ СЛУЖБИ

на клиентите си, трудовите хора и гражданите 
в Босилеградска община и страната

ПЪРВИ МАЙ

като им пожелава високи завоевания в селскостопанското 
производство и изграждането на социалистическите самоупра- 
вителни отношения на село
• НИШАВА организира селскостопанското производство на 

обществения сектор и изкупува всички видове селскосто
панска продукция

• КООПЕРАНТ организира селскостопанското производство и 
оказва всички видове селскостопански услуги в частния 
сектор

• ТЪРГОКООП снабдява населението с всички видове проми
шлени стоки и стоки за широко потребление, както и с 
хранително-вкусови изделия.

ЧЕСТИТИ

ПЪРВИ МАЙ

' и им желаят крепко здраве и нови лични и колективни 
успехи в социалистическото изграждане на общината и 
необвързаната ни страна.

*
*

ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН 
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СК 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССМ 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОРч НА СУБНОР и 
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
в Босилеград

т
ТИОРШУКЕОМО М(Ои!((Е )1ИНI Ь * ц * С ^ О ЕЕЕ

НТОНОЕЬЕНТНА^
ТЕ1ЕХ 1в7в4 • ТЕ Е Е ОЯ АМ: Е1-ЕКТЯОУ1.Ав1МДтенгом ав- аоа •

ЧЕСТИТЯТЧЕСТИТЯТ

МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА — 1-ви МАЙПРАЗНИКА НА ТРУДА

всички работницина и граждани в общината и Цялата страна 
КАТО ИМ ПОЖЕЛАВАТ НОВИ ТРУДОВИ ПОБЕДИ В СОЦИ
АЛИСТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО НА САМОУПРАВИТЕЛ- 
ИОГО НИ И НЕОБВЪРЗАНО ОБЩЕСТВО.

на трудещите се и гражданите в Сурдулишка община и стра
ната, пожелавайки им нови трудови победи, разцвет 
алистическото самоуправление и лични и семейни успехи

на соци-
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^ ад™ МТЛНИМШШ К»Н«НЦН{Л „ЕЯЕКТРОБОСНА“ — Яйце
ТРУДОВА ЕДИНИЦА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КВАРЦ 
— БОСИЛЕГРАД

на работниците и гражданите в общината и страната
ЧЕСТИТИ

■ първи май — международния празник на труда
и им пожелава нови

на всички трудови хора от общицата
ЧЕСТИТИ 

ПЪРВИ МАЙ ПРАЗНИКА НА ТРУДА

И СТРАНАТА
лични и обществени победи занапред.

с пожелания за високи трудови резултати в 
социалистическото изграждане на производството и 

самоуправителното ни общество
СВОБОДА произвежда:

• Всички видове мъжка,
• Изделията на „Свобода"

дамска и детска конфекция
се отличават с високо качество, 

модерна кройка в многобройни разцветки 
• Искате ли. да вървите ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 

ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СКС 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН 
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦЕф НА ССМ и 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ 
в Сурдулица

в крйк с модните изисквания — 
търсете изделията на конфекция „Свобода" - Димитровград .

ЧЕСТИТЯТ
ПЪР В И М А Й - МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДАКОМУНАЛНО-УСЛУЖНА ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ

К9МУНАЛАЦ* — Димитровград
99 на трудовите хора и гражданите в общината и страната с 

пожелания за всестранно развитие на социалистическата само- 
управителна демокрация, високи трудови постижения на ра
ботното място и успехи в живота

На всички трудещи се и граждани от Димитровградска община 
и стланата

ЧЕСТИТИ
М А ЙПЪРВИ

с пожелания за високи трудови успехи и завоевания в строи
телството на социалистическото самоуправление у нас.

„КОМУНАЛАЦ” оказва на гражданите всички видове кому
нално-битови услуги *

<8? С&1-ЕШКЛ
Ш 1Г ВЕ>А\ АУНЬ А\

ИГЙР»АУАУ1Н1Я1!

— ФАБРИКА „25 МАЙ” В СУРДУЛИЦА
на деловите си партньори, 
работническата класа в общината и страната 
и на всички граждани

ГраР)евинска РО
ДимитровградСтроителна ТО

ЧЕСТИТИ
ПЪРВИ МАЙ — ПРАЗНИКА НА ТРУДА

НА ВСИЧКИ СТРОИТЕЛНИ РАБОТНИЦИ, НА ТРУДЕЩИТЕ 
СЕ И ГРАЖДАНИТЕ ОТ ДИМИТРОВГРАДСКА 
ОБЩИНА И СТРАНАТА успешно развитие на трудовите организа

ции, възход на социалистическите самоуправителни отноше
ния II лични успехи

като им пожелава
ЧЕСТИТИ

МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА — ПЪРВИ МАЙ
като им пожелава високи трудови завоевания в строителството 
и социалистическото изграждане на страната 
„ГРАДНЯ" строи съвременни обекти, производствени

обществени и жилищни сдання, комунално-битови обекти, 
мостове, водопроводи, канализация и др.

„Градня” поема ангажименти за
дребното стопанство и частни домове.

халета,

строителство на обекти за

ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ 
СЪЮЗ и
ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ 
и Д и м и т р о в г р ад ч
па всички трудещи се и граждани от Димитровградска община 

ЧЕСТИТЯТ
П Ъ Р И И МАЙ - МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА

„Здравйе
ТРУДОВА ЕДИНИЦА ЗА СУШЕНЕ НА ОВОЩИЯ И 
ЗЕЛЕЧУЦИ — БОСИЛЕГРАД

ц ЛЕСКОВАЦ

в Босилеградска общинана трудещите се и гражданите 
и страната

ПЪРВИ МАЙ - МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ТРУДА

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ ЛИ^“нр?о нГоБШИНАТА^И 
ХИ И НОВИ ПОБЕДИ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА ОБЩИНА!А И
СТРАНАТА.

като им пожелават високи трудови резултати в производство- ' 
то и в изграждането па социалистическото самоуправление 
у нас. -

ЗДРАВНИЯТ ДОМ в Димитровград
ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ 

ЧЕСТИТИ 
ПРАЗНИК НА ТРУДА_—_ И

пожелава високи трудови "'обеди в из! раждането
самоУправ“УиНуда

иа опазване

НА ВСИЧКИ ГОРСКАТА СЕКЦИЯ В БОСИЛЕГРАДПЪРВИ МАЙ
ЧЕСТИТ И

МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ТРУДА — 1-ви МАЙ
МЕЖДУНАРОДНИЯ

като им
социалистическото

ЗДРАВНИЯТ Дом оказва 
предприема превантивни мерки 
неспособността на населението

на

па работниците, и цялото население и общината и страната
като им пожелана нови и хубави лични постижения и 
нови победи в изграждането па страната ни

па населението и 
па здравето и жиз-
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„Будучнос!“ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ

СОСНОВНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ^

„Будучмост" - Бабу шпица, <-ЕР“ _ Вел11Ко Бонинце
„Любсраджа" — Любераджа и ,,'Слога се и граждани

всички земеделски производители, РУ/ Ч . 
от общината и страната

ЗА ПРЕРАБОТКА ИЛ КОЖИТРУДОВ А ОРГАН ИЗАЦИ Я
„Братство"
Желюша крой Димитровград 
На всички трудещи се н граждани

ЧЕСТИТ И

ПЪРВИ МАЙ

па

ЧЕСТИТЯТ

ПРАЗНИКА НА ТРУДАкато им пожелава високи трудови победи и постижения “
самоуправление у пас.

и изработва 
както п го-

ГГЬРВИ МАЙ —иа социалистическотоизграждането 
$ „Братство” преработва всички видове кожи 

полуфабрикати за кожарската промишленост,
селскостопанското

с пожелания та високи резултати в

"бУДУЧНОСТ" ор1Ш1изи1^:селскостопанско производство 
' «Лшселюния и частния сектор, снабдява населението 

с въз!|роизводствс.Iи материали и всички видове стоки за 
широко потребление и изкупува

товн изделия от кожи

всички видове сслскосто*ЕИ — Ниш папска продукция
Цех за ПВЦ кондензатори - Боснлсгрп д 

Па всички работници в ЕИ и
на работниците и гражданите в БоснлОГрадска община 
и цялата страна

,^/ияп1схРЧ Е С Т II Т II 
И Ъ Р П II М А Й

с пожелания за лично щастие и нови успехи и завоева
ния в социалистическото изграждане па необвързаната 
ни страна

работници, трудещи се и граждани 
от Бабушнпшка община
па всички

\ Ч Е С Т И Т И

ПЪРВИ МАЙ — ПРАЗНИКА ПА ТРУДА

завоевания и успехи в изграж-с пожелания за високи трудови
социалистическото самоуправление у насдапето на

„ЛУЖНИЦА” произвежда:
полиетиленови тръби за водопроводи, ПВЦ грьои, 
ново фолии и търби, илекеиглас плочи, полипрепиленови тъка- 

(ПП-тъкани), валовити полиестер плочи, цистерни от .арми-
изделия

На трудещите се, гражданите и-деловите партньори

ЧЕСТИТИ

ПЪРВИ МАЙ — ПРАЗНИКА НА ТРУДА

полиетиле

ни
пластмасовирован полиестер, алкохолен оцет и др.

като им пожелава високи трудови успехи и постижения в из
граждането на социалистическото самоуправление у нас 
„ТЕКСТИЛКОЛОР’' печата различни видове тъкани, произвеж
да лека конфекция, спортни гащета, бански костюми, покрив
ки, кърпи за домакинството и други печатни тъкани

ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ 
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР

в БАБУШНИЦА
ма всички трудещи се и граждани в общината и страната

ЧЕСТИТЯТ

ПЪРВИ МАЙ — ПРАЗНИКА НА ТРУДА

„Зеле Вепкович“
ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЧОРАПИ — Босилеград 

ЧЕСТИТИ
МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА

Лесковац

на всички трудещи се и граждани в Босилеградска 
община и страната

и им пожелава нови лични и колективни успехи в изгражда
нето на общината и страната

като мм пожелават високи завоевания в изграждането на 
социалистическото самоуправление у нас♦Васил Иванов — Циле *»

♦На трудещите се и гражданите
♦ЧЕСТИТИ

МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА — ПЪРВИ МАЙ
♦ САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ ОБЩНОСТИ НА ИНТЕРЕСИТЕ ЗА: 

ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 
КУЛТУРА 
ДЕТСКА ЗАЩДТА 
СОЦИАЛНА ЗАЩИТА и 
ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА 
в Сурдулица

на трудещите се и гражданите в общината и страната

ЧЕСТИТЯТ

като им пожелава високи трудови победи в изграждането на 
социалистическото, самоуправление у нас.

„Васил Иванов — Циле” произвежда:
• всички видове мебели за обществено обзавеждане, и за 

обзавеждане на частни домове, какго и съоържеиия за 
обществени спортни игри.
Търсете мебелите на „Циле"!

МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА

с пожелания за истински резултати в свободния обмен 
труда, всестранно укрепване на социалистическото- самоуправ
ление и многобрайтш обществени и лични постижения

■ЯЛ на

• СДЗЧ1 суЩН-
ЦС08Т1ТЕЕЛЗКА ОПСАМХАСПА 1ЛЖ112ЕРГОО ЕЛБА 

ТЕЬ. 84-007, 84-068 — 21КО ЕАСОД 02801-001-432 
В Л В В 8 N I С А

„АВТОТРАНСПОРТ” — Босилеград
на пътниците си,

работниците и гражданите . 
в общината и страната

ЧЕСТИТИ

МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ТРУДА

♦УРО „СЪРБИЯ” — ПИРОТ
на тру.угщите ,се и гражданите г♦ЧЕСТИТИ

ПРАЗНИКА НА ТРУДА — ПЪРВИ МАЙ ♦
:

като им пожелава високи резултати в труда и изграждането на 
самоуправителното ни социалистическо общество 
„ЦРНИ ВРЪХ' предлага в своите заведения различни видове 
алкохолни и безалкохолни напитки, специалитети на домашната 
кухня

♦
*

с пожелания за нови успехи занапред 
Пътници, на добър път с рейсовете на босилеградския 
„АВТОТРАНСПОРТ"!:
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ОБЩИНСКА ФУТБОЛНА 
ДИВИЗИЯФизическа култура Младежки

творчески
награден

конкурс

„Омладинац" 

(Гнилан) 

Партиин" 

(Желюша)
3:2 (1:0)

РЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ — НИШ

Високо поражение
пв

За да подтикне към творческа работа в обла
стта на литературата публицистиката и записва
не на народни умотворения и народни обичаи в 
нашите краища, списание „Мост’’ по повод Деня 
ца младостта обявява творчески награден кон
курс за младежите и девойките от българската 
народност за следните видове и жанрове:

СТИХОТВОРЕНИЕ
първа награда 4000 
втора награда 3500 
трета награда 3000

„ПАЛИЛУЛАЦ” — „А. БАЛКАНСКИ"'5:0 (1:0)

Бързи брод, 23 април 1988. Игрището на „Борац”, 
зрители: 100. Теренът тревист но неравен. Жълти кар
тончета Миодраг Цветкович и Сърджан Лазаревич 
(„Палилулац ). Съдия: Любо Стоянович от Алексинац.

Поражение и покрай до 
бра игра. Така може да
се охарактеризира послед 
ния мач на желюшки „Па 

Във второто полувреме ртизан” срещу отбора
„Омладинац” от Гнилан. 
Желюшкияг отбор под-

„АСЕН БАЛКАНСКИ”: 
Милко Соколов 6, Тошко 
Соколов 5/ Зоран В. Хрис
тов
5, Новица Алексов 5 (То
та Рангелов, Любиша Та 
ков), Драган Алексов 5, 
Драган Дончев 5, Синиша 
Димитров 5, Александър 
Станков 5, Емил. Иванов 
5, Зоран Ц. Христов 5.

Футболистите на „Асен 
Балкански” продължават 
със слабите игри и пора
жения- Този път те пре
търпяха поражение от не 
много силния отбор на 
„Палилулац” от 5:0. В пър 
вото полувреме се води 
равноправна борба, като 
на моменти домашният 
отбор имаше превес. В то 
зи дял беше отбелязан са 
мо един гол.

на
за пет—шест минути дома 
кипите напълниха мрежа
та на „Асен Балкански”, 
който не успя да отбеле
жи нито един гол. Затова 
с известна боязън се очак 
ват следващите срещи, 
които димитровградчани 
ще играят с пиротско „Ед 
инство” и „Ястребац” -от 
Блаце.

Юношеският състав на 
„ А.Балкански” миналата 
неделя беше свободен, а 
на 30 април ще гостува 
на „Раднички” в Пирот.

Д. Ставров

6, Милован Тодорович ' помогнат от ветераните на 
„А. Балкански” Кръста 
Кръстев и Раша Тодоров 
игра добре, но не успя да 
постигне по-добър резул
тат.

РАЗКАЗ
първа награда 10 000 
втора награда 8000 
трета награда 5000

Очаква се в занапред 
„Партизан” да играе по- 
добре, защо го има сили 
отборът и за по-добри по 
стижения-

В следващия кръг ще 
се срещне с вгорокласира 
ния отбор на „Напредък” 
от Извор на първи май.

НОВЕЛА
първа награда 12 000 
втора награда 9000 ' 
трета награда 6000

СТАТИЯ
първа награда 5000 
втора награда 4000 
трета награда 3000

ЗАПИСАНИ ИЗВОРНИ НАРОДНИ ПЕСНИ, 
ПРИКАЗКИ И ЛЕГЕНДИВълци нападат овцете

В района на село Моинци преди два—три дена
. А в село Бай 

овце. И

първа награда за най-малко шест творби 5000 
втора награда за най-малко четири творби 4500 
трета награда за най-малко две творби

вълк нападнал стадо и удавил една овца 
ски дол на един стопанин вълци удавили пет 
в двата случая вълците са дошли сравнително близо 
до селищата, което говори за увеличената опасност от 
тях. От своя страна това дава задача

повече че някои хора свидели как гонят сърни по

2000

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:
па ловджиите,

РЕГИОНАЛНА БАСКЕТ 1. Право на участие в Младежкия творчески 
награден конкурс на „Мост” имат само младежи 
и девойки до 27-годишна възраст, граждани 
СФРЮ-

оиге
върха на Видлич.БОЛНА ДИВИЗИЯ А. Т. на

Поражение 

на старта
2. Изборът на темите за художествените твор 

би е свободен. За публициистичните статии жела
телно е участниците да посветят нужното вни
мание на младежките трудови акции, ролята и за 
дачите на младежта в нашето общество, младеж
та п ЮНА, културната дейност на младежта.

НА 2 МАЙ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Хайка иа вълци
На 2 май тази година, в Босилеградска община 

в местността „Мрътвица” ще бъде организирана хай- 
вълци. Организатор на хайката е Ловджийското

съдействие с Об-

„Младост—Весна” (Б. Па 
ланка) — „А. Балкански” 

80:64 (44:30)

3. Творбите трябва да са написани-на българ 
ски език — по възможност на пишеща машина, 
раздел тройка, или четливо на ръка и да имат 
свое обозначение (шифър). На редакцията трябва 
да се изпратят по три екземпляра от всяка твор
ба, а името иа автора с точния му адрес и обоз
начението на творбата да бъдат написани и сло
жени в затворен плик, който авторите-трябва да 
изпратят заедно с ръкописите, предложени за 
награда.

4. Записването на изворни народни песни, 
приказки и легенди трябва да се направи точно 
на народния говор (диалект) в даден край в ко
йто е записана народната творба. Трябва да бъде 
записана така, както хората пеят определена пе
сен или разказват приказка и легенда. Накрая 
трябва да се посочи името на лицето, от което 
творбата е записана — кой я пее или разказва, 
от кое село и па колко години е. Преписани твор 
би от книги няма да се взимат прпедвид за наг
рада.

ка на
дружество „Сокол” от Босилеград в 
щинската скупщина.

В хайката ще бъдат включени, освен активните 
членове на дружеството и част от населението в мост 

общности: Долно и Горно Тлъмипо, Бистър, Ярс-

1
Бела паланка, 23 април.

В първия кръ: на региона 
лната баскетболна диви
зия „Асен Балкански" 
губи в Бела паланка сре
щу отбора на „Младост 
Весна" е 80:61 (44:30). По- 

може би и 
качест- 

бяха

ните
шник, Назърида и Догаппца.за-

М. Я.

ВЪЗПОМИНАНИЕ 
На 14 май 1988 година 
навършва

ЕДНА ГОДИНА 
от смъртта 
и иепрежалима 
ка, свекъР®а и тъща

ражението е 
високо, а мачът 
вен. Белопалзнчани 
по-добри. В техните реди
ци особено добре играха на милата ни 

баба, май-докато в от-ветераните, 
бора на „А. Балкански” се 
открояваше Иван Симов. 
Похвала заслужава и Вла Тимка

Васова 5. Срока за изпращане на творби и записани 
народни умотворения е до 20 май 1988 год. Ръко 
мисите трябва да се изпращат на следния адрес 
— Издателство Братство, редакция Мост — за 
младежкия, награден конкурс, ул. Кец 29-тн де
кември, 18000 Ниш.

лица Сотиров, център в 
„А. Балкански".

от село Мъзгош
В следващия кръг дим:* случай иа Първи май в 13 часа ще посетим

тровградчани се очаква да „ гооо в село Мъзгош и ще го залеем със ръл- 
и, раят по-добре под вода- цветя и ще възкресим спомени за светлия а й лик.

’ ’ _ зи и ние‘И Опечалено семейство Висови
чество на Зоран Геров. Редакцията иа списание „Мост”

Д. С.
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Сатира * забава

АйАа на вълци
Ич ис ме чуди дека у Босилеград 

празпикат че организирайу айНу на вълци. 
Тая айИа требеше да стане йоще през зиму- 

вълцитс исноклаше овце 
на-

за

ту и нролету кига 
на народ. Ама изгледа ловджийете му 

ощо.зимуска да се акайу по 
(ем йе снег и студ, см нема ягни-

уши калаят:
ридищата
ща). Съга че напрайе туя айНу и 
найду вълците — че сградайу ягнищата. А 
и да Ьи найду — пак ягнищата че стара- 
йу, оти че има курбан после.

Арно йе с тия вълци 
Ама я си мислим кво че буде с вълците оди 
градищата. Не, не съм излапел оаш тека. 
вълци оди градищата. Сваку годин за Пър- 

у булюци: с влакове дойду.

ка не

по планинуту.

решение ви май налету
с лимузине, с аутобуси . .. Пойду из селата 

Испокупуйу и оная

събраппя и на които никакво 
за каквото и да с не им харесваше. ФаМОЛЯ, БЕЗ ДОКАЧЕНИЕ

и ягнищата страдайу. 
ягнища що си народ оставил за домазлък... 
Не питайу колко паре кощайу (е, гледайу 

да позаНину некой динар оди селя-

ктът, че ца събранието се разискваше 
за градоустройственото решение на 
площада и околните улици, ги накара 
да дойдат на събранието. Обаче, когато 
разбраха, че техните къщурки няма да 
бъдат срутени скоро, мнозина от тях се 
покаяха защо са и сега дошли.

Успех
и опи
катога), ама плате си и одблеиу ягнищата. 
Требе да уведемо й°Щ йедну ДУМУ у шоп- 
сЬият — осъм „свинокол/’, да уведемо и 
„ягнищакол>". Тека че почне да окамо Пър-

Тези дни „Комуналац" прнвършава 
работите върху подмяната ма водопровод 
ните тръби от 'конфекция „Свобода до 
гарата. Понеже от същата страна където 
е и водрпровода минават и други подзе
мни инсталации, един от началниците се 
„хвали": . . .1

— От толкова много свързвания по 
трасето на водопроводни тръби, телефон 
или електрически ток, успяхме да не скъ 
саме само един!

Голям „успех" наистина, поради кой
то гарата, „Свобода" и многобройните спе 
диции няколко дена са били без телефон 
ни връзки, електрически ток или вода.

А. Т. ви май-
Па си мислим йощ нещо: да организи

раме йедну айЬу и на тия вълци. Е сигур
но не пушЬе, ама да Ьи ватилю и они 
попасу малко овцете, да виде кико се чу- 
вайу- Я за мойте вълци оди Ниш и Београд 
съм нашъл калаят: давам им по йедно ягне 
за Първи май, ама лети ако дойду док съ- 
бирамо сенцето и прибирамо зейренцето за 
зимуска. И да ви кажем ич не ми йе жал 
за децата. Заслуже си арната.

Тия дни ме срете Ста-врия и поче да ми

даИма млнво...
Тези дни много шум и прах надигна 

хме около построяването на електричес
ка. мелница в село Желюша.

Тъй като предвидената локация зас

трашава човешката среда, последваха 
много и най-различни-коментарии.

Един желюшашш казва така:

— Ма мелю ко празне водснпце: и 
„Братство”, и местната общност у Жел- 
юшу и други... Само Ставрия Маноилов 
има и „мливо”...'

се жали:
„Манчо, не знам кво да праим. Нали 

знайеш я одавна затри овцете, а еве децата 
ми пишу че дойду за Първи май, па да ку
пим некойе ягшенце да се омърсе за праз- 
никат. Оно у наше село може и да се най- 
де некойе ягне, ама они не испрачайу паре, 
а мойте пензийЬа нали знайеш е тънка?"

Пшшли се
На последното събрание. на местната 

организация на ССТН в Димитровград до 
йдоха голям брой граждани, които нико
га до тогава не са идвали на подобни „Кво че праиш, или че се стегнеш, па че

дека
М. А. купиш, или че кажеш на тия вълци, 

ягнища без паре у наше село 
съветуйем га я.

нема”

СиндикалнаШШтйФшта „Море лъсно йе за вълците, ама жал 
ми йе за вълчетнята. Ка дойду и кика упи- 
л,е ония ми ти очи у мене,- па почну „Дедо, 
дедо.,..” мед кока им капе оди устата. Та 
не могу зарад н>и.

„Епа Ставрийо щом не можеш 
че купиш!"

И не йе само Стазрия закасал. Гледам 
узмували се и друБи стари чбвеци, иду од 
кошару до кошару кико шашардисани. Из
гледа и тъй съглам су напекли вълците оди 
градищата. Че требе некико 
мо тия празник, а после нразникат може и 
посън васул, да йедемо.

С -той ае яялвияя) 
в зеленчугя /тур.
ШИИТ& И АУ7&РО - ,
то месо/

-зя аиндяяялиег >^ 7грел.ял/тгм,,,
тъгай

у У
да прескърцд-
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