
штство СЗ указ на президента на 
СФРЮ Йосин Броз Тмто от 
14 февруари 1975 г. Издател
ство „Братство” е удостоено 
с Орден братство и единство 
със сребърен венец за осо
бени заслуги в областта на 
информативната и графичес 
ка дейност и за принос в 
развитието на братството и 
единството
народи и народности.

вестник и* еългАРсклт» маропмост е сам* Югославия » между нашите
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ОТ СЕСИЯТА НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
В БАБУШНИЦА

АКЦЕНТИ ОТ РЕЧТА НА МИКА ШПИЛЯК НА 38-ТА. СЕСИЯ НА. ГЕНЕ
РАЛНАТА СКУПЩИНА НА ОН ::;НА КРИТИЧНА ГРАНИЦА Лрнет план за сеитба:

• МИЛИОНИ ХОРА НАВРЕД ПО СВЕТА ИЗДИГАТ ИСК РАЗУМЪТ 
ДА НАДДЕЛЕЕ НАД ОРЪЖИЕТО, А ЧОВЕШКИТЕ ПОТЕНЦИАЛИ ДА СЕ 
ИЗПОЛЗУВАТ В СЛУЖБА НА МИРА И ПРОГРЕСА

Политическата и иконо
мическа криза, най-тежка 
та може би след Втората 
световна война, достига 
критична граница на рис 
ка. Тя е последствие 
отношенията на неравенст
во и н ©равноправие, кои
то още повече задълбоча 
ват политиката на блокова 
надпревара и надпревара
та във въоръжаването, из
тъкна между другото в 
речта си Мика Шпиляк. 
председател на Председа
телството на СФРЮ през 
38-та сесия на Генерална 
та скупщина на ОН, на 
28 септември т-г.

Все по-често чрез на
тиск и сила се застраша
ва независимостта и обще 
ственото развитие на наро 
дите и страните. Намесата 
във вътрешни работи на 
други страни, военните ин икономическата 
тервенции и всички дру
ги видове посегателсгво 
върху суверенитета и те
риториалната цялост на 
страните са на път да се 
наложат като всекидневна 
практика.

Разпалването на стари и 
възникването на нови крил 
ни огнища, най-често в ре

в 1984 година
Икон омиче окото 

жение в света характери
зира преди всичко 
върлянето на несъотве гно 
голям дял от бремето

поло- мосфера ма неизвестност 
и страх, насърчава употре 

прех- Оата на сила, доаежда^ки 
в опасност демократични- 

на • те придобивки и развитие 
в света. Това отделно се 
отчита в олоковото разде
ление на Европа, където 
вече съществува на^-юлл- 
ма концентрация на ядре
но и конвенционално оръ
жие, а заплашва и с пови 
разорителни средства.

ичакваме на настояща
та сесия да се осъществи 
конструктивно съ,трудни-" 
чество между всички дър
жави — членки на ооеди
нените нации, осооено на 
ядрените сили и развитите 
страни, с цел да се изна
мерят приемливи ч пътища 
за изход от сегашната кри 
за. крайно време е да се 
вземат мерки за спиране 
на надпреварата във въоръ 
жаването, отделно на яДР® 
ното, и да се открие дро- 

сред тях. цео на истинско разорьжа 
пробле- дене-

^ Милиони хора навред 
по света искат разумът Да 
бъде по-силен от оръжие
то, човешките потенциали, 
да се използуват в служ- 
оа на мира и прогреса, за 
тото мирът не може да 
се обезпечи чрез постоян
но повишаване равнище ю 
на равновесието във въоръ 
жаването. Истински отго
вори, за съжаление, още не 
са дадени от ония. кои-го 
носят най-голяма отговор
ност за сегашното опасно 
развитие-

Обединените нации мо
гат да изпълнят мисията 
си в опазването на мира 
и безопасността в света 
доколкото станат твърда 
опора на народите за ос
вобождение от колониална 
и всяка друга чужда ломи 
нация, за защита от сила 
и агресия- Поради това на 
шата организация трябва 
решително да се ангажира 
в разрешаването на акут- 
ните кризи. Днес имаме 
така наречената „кризна 
дъга" от Средмземноморп 
сто и Средния изток, през 
Южна Африка, Югоизточ
на Азия, до централна Аме 
рика.

ф Трайното и слравед- 
и диво разрешаване на тези 

кризи подразбира ггремах- 
■ ването на политиката пред 

л свършен факт и от 
и цми, придобити сьс сила, 

изтегляне на окупаци0'цни 
на войски, прекратяване на

• КРАЙНО ВРЕМЕ Е КООПЕРАЦИИТЕ ДА СЕ 
ОБЕДИНЯТ, ЗА ДА СЕ ИЗНАМИРАТ НАЙ-ДОБРИ 
ПЪТИЩА ЗА ИНТЕНЗИВИРАНЕ НА СЕЛСКОТО 
СТОПАНСТВО В ОБЩИНАТА

Щ- Делегатите СПЕЦИАЛИСТИТЕ 
— НА ПОЛЕТО!

на трите съ
вета на общинската скуп
щина в Бабушница бяха за 
познати с изпълнението на 
пролетната и есенната 
итба и изкупа на 
ца през настоящата годи
на и

Милован Виданович, де
легат от с- Камбелеавци из 
тъкна, че приетият план 
едва ли ще се осъществи, 

селскостопанските 
,;не се разти

чат из полето", както ка
за той. Виданович също 
изнесе, че е необходимо 
да се просвери кои площи 
се засяват с пшеница, а 
кои са затревени. Славо- 
люб Миладинович, предсе 
дател на общинската кон 
феРенция на Социалисти
ческия съюз каза, че веД- 
наж завинаги трябва да се 
окъса с мнението, .,че 
хляб ще има за всички", 
па колкото се произведе- 
произведе... И дума да 
не става, изтъкна той, ка
то добави, че трябва да 
се прави всичко възможно 
приетият план да се из
пълни. При това Милади- 
но-вич се спря върху неор
ганизираността на земедел 
ските кооперации, които 
разтакат с обединяването. 
Миладинович подчерта, че 
не смее да се губи нито 
ден. Активистите от поли
тическия актив тРябва да 
посетят местните общнос
ти, където конкретно да 
бъдат изготвени планове 
за провеждане на набеля
заната програма. Също тря 
бва да се води сметка да 
не се з&сяда старо, неатес 
тирано семе, да се обез
печат необходимите коли 
чества торове. Славко Ми
ладиновци изтъкна, че 
ССТН и Съюзът-на мла
дежта ще организират съв 
местна акция, за да се 
помогне в прибирането на 
царевицата, там където се 
окаже нужда.

се-
пшени-

приеха
1 >83/84 година. Беше отче 
тея-о, че в тази твърде от- 
гсоорна задача е имало за- 
сечки и не всички са би
ли на желаното

плана за ако 
специалисти

равнище. 
1 азисква се, кой знае по 
кой път, стана дума за не
точната евиденция ма об
работваемите площи и — 
за вече „редовната тема”Мика Шпиляк
на почти всички сесии — 
съединяването на 
ските кооперации и търга 
зията в общината. Към те 
зи констатации заслужава 
да се добази хубавия 
ч.:.н в прибирането 
редицата да бъде включе
на младежта, като по та
кта начин се прибере на
време, а се освободят пло
щите за оран и сеитба.

Вече е известно, че Ба- 
буш нишка община 
пълнение на плана за изку 
пуване се намира между по 
следните сред 15-те общи 
ип в Нишки регион: от 
заплануваните 2296 тона,а 
изкупени 460 тона 
:.ю 20,4%.

земедел-криза
върху развиващите се стра 
ни. а отделно върху най- 
изостаналите 
Икономическите 
ма са глобални и следо
вателно, могат да се раз
решат само с общи уси
лия на целокупната меж
дународна обшност- Необ
ходима е всеобхватна под-

по-
на па-

по из-
ОГРАНИЧЕНИ БЛОКОВЕ

го-Опитите от следвоенното развитие яРко 
ворят, че за съдбата на света не може да ре- 

само няколко велики държави, колкотошават
те да са велики и могъщи. Блоковата политика 

остава ограничена и обременена от от иди са-все пак
живялата система на равновесие, основано вър
ху надпревара от позиция на силата.

В изнамирането на решения за проблемите 
на мира, безопасността, разоръжаването и раз
витието, Обединените нации имат незаменима 
роля и задача. Затова световната организация 
трябва да бъде не само форум за ефикасно 
преговаряне, но и инициатор и носител на де
мократически преобразования в международни- 
те отношения.

В 1984 ГОДИНА — 
!СС0 ТОНА ПШЕНИЦА

И а ц- гол я м о внимание бе 
шо посветено на плана ма 
сеитбата за 1983/84 годи
на. Прието беше с пшени
ца да бъ|цат засети 2950 
хектара, от конто се очак 
ва. да бъдат получени 6490 
топа пшеница, от конто 
1000 тена ще- бъдат изку
пени. Средният добив, ако 
условията бъдат благопри
ятни, при нормали и агро
технически мерки, би тря 
бвало да се движат от 
2000 — 2200 кг от хектар.

В твърде оживените ра
зисквания, които станаха 
след това бяха изнесени 
редица забележки и крити 
км във връзка с досегаш
ното развитие на селско
то стопанство в общината. 
Остро бяха критикувани 
четирите земеделски ко
операции, които нямат ми
то една селскостопанска 
машина.

крепа на равзитите стра
ни и на 
институции към стремежа 
на развиващите се страни 
да излезнат от застоя 
стопанската си дейност, 
огромните дългове и други 
проблеми.

гионите на необвързаните 
и развиващите се страни, 

най-тежките
международните

е едно от 
последствия от такова раз 
витие, заплашвайки 
товния мир и оигруност-

пасве-

НЕОБХОДИМА Е ПЪЛНА 
МОБИЛНОСТф Никой от нас не би 

посмял да се примири със 
40 го- Надпреварата 

въоръжаването все повече 
се измъква от контрола 
на самите си носители 
води човечеството към ръ 
ба на бездната. Никога ка

9) ВЪВсъстоянието . почти 
дини сл©Д приемане на 

ОН, множест-
Не може да се осъще- 

стабштизация —х ствява
без .пълна мобилизация — 
изтъкна Бранча Костич от

артата на 
во народи още да нс могат 
да осъществят свобода и 
не зависимост, но се нами
рат под колониална и чуж 
дестраина доминация. Дра
стичен пример) е дългого
дишното страдание на на- 

ГТалестииа и

с. Валниш. Той каза. че
то днес не се влагаха гол 
кова средства, 
знания за производство и 
ус/лгь.ршемствувапс 
оръжия- 

Всичко това

110311- днешнитс земеделски ко
операции в общината на
празно носят името си

УСИЛИЯ

родите на 
Намибия. (На 7-ма стр.)(На 2-ра сгр.)създава ат-



И А С |I гш света
НА КРИТИЧНА ГРАНИЦА

И У
По повод 3 октомври — Световния ден иа детето

9

(Ох 1-ва страница)
ом хи интервенция и наме 
са ит.в вътрешни работи 
на друш страни и естест
вено, правото на народите 
на свободно развитие.

След като изнесе извест 
ните югославски оценки 
за кризите и събитията в 
Близкия изток, Средизем- 
номорието, Южна Афри-

проблемм.икономически 
Затуй повече От косато и 
да било, е необходимо по
литическо решение за от
криването на процес на об 
щн проговори под опеката 
на ООН, които биха могли 
да се водят по фази, като 
се тръгне от относително 
ио-лесните към по-тежки
те проблеми, В тези рам-

МИР НА НЕЗАВИСИМИ
Пред човечеството по драматичен начин се 

поставя въпроса: мир или война? Отговор 
тази дилема се намира в политиката на миро
любиво съжителство и най-широко равноправно 
сътрудничество, което е същината па полити
ката на необвързване. Затова нашето движе
ние в тези критични моменти се обрща към 
международната общност, а преди всичко към 
великите сили — да спрат хлъзгането на света 
към ядрена катастрофа.

Миръх, за който се борим, не е състоинит 
без война, нито мир на всяка цена. Това е и 
мир, в който всички народи биха могли без
препятствено да ползуват плодовете на своята 
независимост и свобода на развитие при усло
вия на еднаква безопасност-

на

Имат ли деца ония, които раздухват 
надпревара във въоръжаването?
ВЕРОЯТНО ИМАТ, НО ТЕХНИТЕ ДЕЦА НЕ СА ГЛАДНИ, ГОЛИ И БОЛНИ 
КАКТО ОНЕЗИ 40 000 ДЕЦА ОТ РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СТРАНИ, КОИТО СА 

ЕЖЕДНЕВЕН „ОБРОК" НА СМЪРТХА, ПРЕДИЗВИКАНА ОТ ГЛАДка, Авганистан, Кампучия, 
Кипър, Корея, Средна Аме 
рика,
Иран и Ирак, Шпиляк го 
вори за икономическите 
проблеми, като приоритет 
на международната общ- 
ност. Трайни решения мо
гат да се намерят само 
чрез структурални проме
ни, които да водят към 
установяване на нов ико
номически порядък, осно 
ван върху равноправното 
сътрудничество в интерес 
на всички страни.

Крайно време е да се 
надделеят тесните интере
си и за доброто цялата све 
товна общност, а с това и 
на всички отделни страни, 
да се пристъпи към раз
решаване на световните

ки ние придаваме огромно 
значение и на инициатива
та на Седмата конферен
ция на най-високо равните 
на необвързаните страни 
за свикване на междуна
родна конференция за па
рите и финансите за раз
витие.

Настоящата сесия на 1’е 
нералната сскупщина ни 
дава възможност за кон

структивен диалог и спо
разумяване, като чрез най- 
широк възможен консен- 
зус намерим изход от кри
зата към универсален де- 
тант. разрешаване на акут 
ните кризи, спиране на над 
преварата във въоръжава 
нето и към разрешаване 
на международните иконо
мически проблеми. .

ВСЕКИ 3 ОКТОМВРИ човечеството 
посвещава на най-малките поколения, 
които в не тъй далечен ден ще поемат 
бремето на човешкия поход към бъде
щите времена. Но Световният ден на 
детето за съжале»ие не е символ на об
ща радост на децата в света. Защо!0 
не всички депа на нашата планета са 
радостни. В епохата на високо развита 
човешка цивилизация от глад ежеднев
но умират 40 000 деца предимно от раз 
ви ватите се страни, които все още са 
синоним на сиромашията и изостанало
стта.

средствата, които годишно се отдел
ят за истерично въоръжаване. Само 6 
милиарда долара са достатъчни да се 
обезпечи на безсилните деца безгрижна 
игра, да се разцъфтят умилните им ли
ца, да им с§ създаде възможност да 
живеят живот, достоен на човека. То 
зи факт обаче не успява да проникне в 
съвестта (ако я имат) на онези, които 
раздухват злокобна надпревара във въ
оръжаването, макар че прогресивната 
част от човечеството непрекъснато пре 
дупреждава за тежкото положение на 
голям брой деца в света.

войната между

Докато изброите^ от един до шест. 
почине едно дете- Едно от още 5 мили
она деца, заболели от замърсена вода 
и нехигиенични жизнени условия, кои
то направо водят в незалечима болест- 
В същите моменти милиони долара Се 
изразходват за производство на оръжие, 
с което мнозина възрастни егоисти за
щищават безскрупулозните си ин-ге-

Специалистите на ФАО утвърдиха, чс 
до 2000-та година, ако не се препречи 
пътят на глада и изостаналостта, в све 
та ще има над 600 милиона ненахране- 
ни депа. Тазгодишна тема на Световния 
ден на детето беше: .,ГЛАДНИТЕ ДЕ
ЦА — ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА СВЕ 
ТОВНАТА СЪВЕСТ”. И за всички нас, 
без оглед на раса, политическа система и 
убеждение, то>ва велико предизвикател 
ство трябва да бъде силно насърчение 
в борбата за мир и по-хубав свят. Не 
само заради спокойствието на собстве
ната съвест, но още повече заради бъ
дещето на човечеството.

ре си.ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПРЕГОВОРИТЕ МЕЖДУ САЩ 
И СССР ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЯДРЕНОТО 

ВЪОРЪЖАВАНЕ
Светът иа възрастните може да изба 

ви невинните момченца и момиченца са 
мо с 6 милиарда долара годишно, ако 
ги изразходва за храна, лекарства и по
добрение на жизнените им условия- Та 
зи сума е само една стотна част от

Открита врата за 
споразумение

ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ВЕЛИКОБРИТАНСКИТЕ ЛЕЙБЪРИСТИ— Заявил съветският представител на женев- 
ските преговори Виктор Карпов и критикувал амери
канците, че не са готови за договор Нови водачи за офанзивнв акция

В началото на седмица
та в Брайтън се събраха 
представители на Лейбъри 
стката партия във Велико
британия на годишна кон
ференция. на която тряб- 
■ва да бъде избрано ново 
ръководство, способно да

я изтегли от кризата. Ця
ла седмица дейбъристите 
Ще се договарят за поли
тиката на партията, с коя
то трябва да се противо
поставят на управляващи
те конзерсвативци на Мар- 
гарет Тачър и на опасно-

В атмосфера на високо напрежение, създадено 
с последната размяна на взаимни обвинения между 
Вашингтон и Москва на най-високо равнище, на 6 ок
томври в Женева започна пери етап в съветско-аме
риканските преговори за ограничаване на ядреното 

Пристигайки в Женева, съветският

стта от възможната али
анса на либералите и со
ди ал демократите • 

Предвижда се за лидер 
на партията да бъде избран 
младият политически ен- 
тузиаст .Нил Кинок (от 
Уелс). Той Ще замести на 
кормилОто на партията ве
че остарелия Майкл Фут, 
който след неуспеха на 
л е йбър кстите в юнските 
парламентарни избори опо 
вести, че ще се оттегли 
от политическата сцена. 
Също така наблюдателите 
вярват, че за „втор чо
век” на Лейбъристката 
партия ще бъде избран 
петде петгодишни ят 
Хатерсли, на мястото на 
Денис Хили, който е съ,1ю 
на преклонна възраст-

въоръжаване.
представител на преговорите Виктор Карпов заявил, 
че са „открити врати за споразумение’'-

Както е известно, американско-съветските пре
говори започнаха през к>ни 1982 година като продъл
жение на предишните преговори, които доведоха до спо 
разуменията САЛТ—1 и САЛТ—2. Обаче' американ
ският Сенат отказа да ратифицира САЛТ—2, който 
беше сключен през 1979 година. Четвъртият етап на

НА 14 И 15 ОКТОМВРИ Е АТИНА

Среща на социалистическите 
премиериженевските преговори приключи в началото на юли 

без резултат. Карпов и американският представител 
Едаард Роуни тогава размениха сърдити изявления 
без калка оптимизъм за бъдещата съдба на прего
ворите.

На 14 и 15 октомври в лоеас Папандреу, Бенито 
Атина ще се проведе сре- Кракси, Пиер Мороа, Фели 
ща на министър-председа
телите на социалистически 
те правителства на Гър
ция, Италия, Франция, Ис ложение в Средиземномо- 
пания й Португалия — Ан рието.

пе Гонзалес и Марио Су 
ареш. На срещата ще бъ
де разгледано общото по

Съветкият представител заявил .накрая, че деле
гацията на СССР започва петия етап на преговорите

Рой

„с ясни инспекции за упорито настояване да се по
стигне споразумение".
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РАЗИСКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙСТВУВАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКАТА 
СИСТЕМА ЮГОСЛАВСКИТЕ ИЗОБРЕ ТАТЕЛИ

На тридесето място 

в светаДа се мени практиката, 

а не Конституцията От 530 000 нови технически решения в све
198.1та, за които е търсена патентна защита в 

година, 1422 са дело на югославските изобрета
тели. С 0,27 «а сто от броя на изборетенията

СЪЮЗНИЯТ 
УСТРОЙСТВО 
КАТА СИСТЕМА

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ВЪПРОСИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО 
ПОДКРЕПИ ПРОГРАМАТА ЗА АНАЛИЗ НА ПОЛИТИЧЕС-

Нав света Югославия заема тридесето място, 
автори от развитите ст-рами принадлежат 98,8 
на сто от регистрираните изобретения, само 1,17 
иа сто изобретения са дело на автори от раз
виващите се страни.

1 ези дни Съюзният об- 
компетен- 

обще-

талии промени в общата 
развойна насока на поли
тическата система, нито 
пък за криза на система
та. Става дума за потре
ба от усъвършенствуване 
на неговото действуване и 
динамично развитие.

Във воички републики и 
покрайнини е подкрепена 
идеята за обсъждане на 
посочените въпроси. Пред 
ложено е да се състави 
листа на приоритетни въ
проси, за да се избегнат 
някои тълкувания, че се 
касае за промени на съ
щински определения от 
Кон сти туцията.

При анализирането на 
Действуването на полити
ческата система тРя&ва да 
се ползуват съществуващи 
те документи. По-точно, 
основа на цялата работа 
трябва да бъдат решения
та на последните три пар
тийни конгреса, Третия 
конгрес на сзмоуправите- 
лите и студията на Кардел 
„Насоки в развитието на 
политическата система на 
социалистическото само
управление”.

Ществен съвет, 
тен за въпроси на 
ственото устройство, се 
съгласи с програма за кри 

тически анализ на деи- 
ствуването на политическа 
та система в СФРЮ. Тази 
работа трябва 
жи без протакане, но и 
без прибързаност. Защото 
не става дума за спешна 
работа, но за потреба от 
редовен анализ на прак-щ 
ката и изнамиране 
ния, с които обществена
та реалност на практиката 
и изнамиране решения^ с 
които обществената реал 
ност Ще се доближи на на 
шите политически и кон
ституционни определения.

МЕЖДУОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА СИН 
ДИКАТИТЕ В НИШКИ РЕГИОН ПО ВЪПРОСИТЕ 
НА ДЪЛГОСРОЧНАТА СТАБИЛИЗАЦИЯ

да продъл-
Предложената програ

ма за работа набляга вър
ху три основни въпроса: 
общественото Решаване на 
всички равнища, осъщес
твяването на договорената 
политика и ролята на су
бективния фактор 
процес- Отговорът на те
зи въпроси трябва да обие 
ки сегашните слабости в 
действуването на полити
ческата система и да по
сочи пъхя към решенията, 
с които ще се обезпечи 
по-висока ефикасност на 
действуването.

Необходим е прелом
ф НАБЕЛЯЗАНИТЕ ЗАДАЧИ ПО ДЪЛГОСРОЧНА 
СТАБИЛИЗАЦИЯ СЪЮЗЪТ НА СИНДИКАТИТЕ ЩЕ 
РЕАЛИЗИРА КАТО СЪЩЕВРЕМЕННО НАПРАВИ 
ПРЕЛОМ В НАЧИНА И МЕТОДИТЕ НА РАБОТА 
фПРИЕТИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 
ИЗБОРИТЕ

Тези дни Между общ нис
кият съвет на Съюза на 
синдикатите в Нишки ре
гион обсъди плана и прог
рамата по дългосрочна ста 
билизация. Според мнение 
то на делегатите това мо 
же да се реализира цялост 
но, ако в предстоящата си 
дейност Съюзът на синди
катите направи необходи
мия прелом в начина и 
методите на своята дей
ност. Досегашният опит е 
псдоказал, че със стари 
методи не може да се 
върли напред, нито пък да 
се реализират предстояли 
те крупни задачи, произ
тичащи от целите на дъл 
геерочната икономическа 
стабилизация в региона.

Основното поле за дей
ствие на Съюза на синди
катите са първичните ор
ганизации, -които конкрет
но трябва да претворяват 
в дела програмата и пла 
па по дългосрочна иконо 
мическа стабилизация. А 
от тя^ната дейност. спо
ред мнението на Милисав 
ГТеич, председател на об 
тппноюия синдикален съ
вет, не може да бъдем до 
волни. Редица първични ор 
гг-чизации на Съюза на син 
дикатите не напълно са 
се включили *в реализаци
ята на отговорните задачи 
па икономическата стаби 
лмлацмя. От друга страна,
:"ма явления 'дейността 
на първичните организа
ции да се следи от канце
лариите'. което не е в уни 
ссн със съвременните изи 
еквалия.

Работата в базата зана
пред трябва да бъде осно в 
но определение на Съюза 
на синдикатите. Тази ор 
ганиоация на работиичес- 
ката класа трябва далеч 
повече да живее с жизне- литкческата 
нотРептящите 4 проблеми, онова 
конто измъчват работни
ците и Съюзът на синдика 
рите трябва да даде пълен 
отговор на раздвижената 
акция за по-голямо наствч 
яване на безработни в ор
ганизациите на сдружения 
труд.

реше-

в този

Никола Стоянович, член 
на Председателството на 
между общинския съвет на 
Съюза на синдикатите, спи 
райки се върху програма
та и плана за работа на 
междуобщинския съвет, 
изтъкна необходимостта 
от реафирмация на труда 
и творчеството, основни 
критерии за оценка на 
приноса на всеки зает. 
Възнаграждаването спо
ред труда и резултатите 
на труда трябва да зажи
вее пълноценно в трудови 
те колективи. Съюзът на 
синдикатите от своя стра
на трябва да води сметка 
и да се грижи как се из
пълнява социалната поли
тика, заетостта, както и 
да се запази жизненото ра

Не става въпрос, каза 
д-р Тихомир Влашкалич, 
за потреба ох фундамен-

На проверка всеки член на СК
зиоква и на заседанието на 
МиК на СКС в Ниш, кое
то се проведе на 5 октом
ври тази година, когато 
беше и прието решение 
за провеждане на избори
те в региона, с точно ут
върдени срокове и Изход
ни критерии за кадровата 
политика в СК.

Изборите в Съюза на комунистите макар че 
представляват редовна задача, не могат да бъ
дат никакъв формален акт- Всички първични 
организации на Сюза на комунистите трябва все 
странно и критически да оценят своята досе
гашна дейност, да оценях дейността на всеки 
комунист, членовете на секретариата и секре
таря и при това техният принос в осъществява
нето на програмата на първичната организация.

I

ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ШКО
ЛИ — ЗНАЧИТЕЛНА 
ФОРМА НА ПОДГОТОВ-

Нужно е да се оцени и 
ангажирането на членове
те на СК в останалите об
ществено-политически ор 
ганизации, самоулравител 
ни и делегатски органи. 
Именно, действуването на 
членовете на СК не е са
мо на заседанията на пър-, 
вичната организация, но 
то трябва да бъде на вся
ко място, където участву 
ват, където се разрешават 
актуални въпроси от живо 
та на дадена среда.

нито в една област на 
своята дейност и живот. 
Оценка за работата тряб
ва да се даде за всеки 
член на СК, което не из
ключва и ония, които се 
намират на известни по
стове.

Подготовката за избори 
в Съюза на комунистите не 
трябва да намали интен
зивната активност в осъ
ществяването на задачите 
по икономическа стабили
зация, а напротив, тази ак
тивност трябва да се уско

внище на трудещите се. 
Реализацията на тези зада 
чи търси изострена отго 
ворност на всички равни
ща.

КА

Председателството 
Междуобщин ската конфе 
ренция на Съюза на кому
нистите в Ниш на заседа
нието си от 29 септември 
обсъди и отчета за рабо
тата на регионалната поли 
тичеока школа ма МОК на 
СКС през учебната 1982/83 
година, както и информа
ция за работата на поли
тическите школи при 
на СКС, университетски я 
комитет и вечерните поли
тически школи в региона. 
Седмият випуск на Поли
тическата школа на МОК 
на СКС са завършили 76 
души. Чрез разнообразно 
съдържание на теми и 
форми на работа, особено 
внимание било отделено 
на идейната и акциониа 
подготовка на учащите се 
за действуване в трудова
та и жизнената им среда.

Голям е приносът, беше 
изтъкнато, и на школите 
към ОК иа СКС, както и 
на другите видове на орга 
низираио издигане на го
лям брой членове н^ Съю
за на 'Комунистите за прак 
тическо 
своята оРВДа.

на
На заседанието бе из

тъкнато, че първичните ор 
ганизации на Съюза на 
синдикатите също трябва 
да приемат свои конкрет 
ни планове за работа, ка
то при това съдействуваг 
и останалите органи на 
Съюза на синдикатите, ка 
■кто и останалите общест 
вено-политичеоки органи
зации.ОКВ СК ИМА МЯСТО САМО 

ЗА ИСТИНСКИ КОМУ
НИСТИ

ри.
Анализирайки 

нието и оценявайки го ре
ално от воички аспекти, 
трябва да посочи изход в 
разрешаването на значи
телни проблеми и въпро
си, с които се среща пър 
вичната организация. Зада 
чите, които се утвържда
ват е нужно да се обосно 
вават върху досегашните 
резултати във всички об
ласти и да бъдат конкрее 
ни за по-нататъшното дей
ствуваме на членовете на 
СК за осъществяване на 
своята /идейно-тга лити ч е с-
ка роля в обществото ни, 
беше изтъкнато на неот
давнашното заседание на 
Председателството 
МОК на СКС в Ниш.

За предстоящите задачи 
в изборната дейност се ра-

положе- Междуобщинският съ
вет разгледа и прие про
грама за дейност в пред
стоящите избори в Съю
за на синдикатите. Изхм< 
на се необходимостта се
гашните избори да бъдат 
насочени така, че на отго 
ворни постове в Съюза на 
синдикатите да идват спо
собни, творчески личности, 
които ще допринесях Съ
юзът иа синдикатите да 
заеме в обществено по- 

дейност

Критическият анализ и 
оценка на работата и тру
довите резултати трябва 
отделно да се отнасят до 
членовете на СК на ръко
водни постове в основните 
организации на 0ДРУ>кенИя 
труд. Това изисква откро- 

разискваниставеност в 
при оценяването на досега 

дейност с иск на 
анга 

член

шната
Реално съблюдаване 
жирането на всеки 
на СК © реализирането иа 
програмно поставените за
дачи. Една по-пъдна оцен
ка изисква и изострена 
идейно-политическа дифз 

В Съюза на

място,
му принадлежи, 
етите документи недвосми 
слено посочват кои са кри 
териите и мераьпата за из
биране на най-добрите. 
Определени са и срокове
те за предстоящата избор 
-на дейност. ©г. Н.

•което
Ири

на действуване в
ренниация- 
комунистите има място за 

мемомпрометирани Б. Костадиновхора,
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I ПОПИТАХМЕ 
1 КОМПЕТЕНТНИТЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО ИА ОК НА ССТН В БОСИ ЛЕГРАД ЗА ВНЕДРЯВАНЕТО 
НА ДЕЛЕГАТСКАТА СИСТЕМА В ОБЩИНАТА

ЗАЩО СТАГНИРА ЕЛЕК. 
ТРИФИКАЦИЯТА НА БО- 
СИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА?7

Търсн се мнението на делегациите■

шаисова „лятна суша“ по зае- 
аваднеио!

ственият договор 
тост. което с'ьз

което сьодава недо* 
незаетите-

по решаване. Затова Пред 
седатолстаото взе реше
ние общинската конферен 
цид на Социалистическия 
съюз да потърси отговор
ност от всскя неактивен 
делегат и с-цвместно с ос
таналите организирани си- 

Съю-

На 29 септември т.г. в 
Босилеград се проведе раз
ширено заседание на Пред 
оедателствою на ОК на 
ССТН, на което членовете 
му осъждаха осъществя
ването ма делегатската си 
стема и по-нататъшните 
задачи на Социалистичес
кия съюз в тази област, 
проблемите по заетост, 
въпроса отнасящ се до 
премхавансто на неграмот
ността ма възрастните и

тост,
волство всред 
Изненадва обаче факта, че 
нито в информацията, ни- 
тр пък в разискванията не 
бяха посочени лицата, ко
ито пряко участвуват в 
тези незаконни и несалтоу- 
прав-ителни прояви. А хък 

личната и колективна
та отговорност са едни от 
съществените условия за 
бързо и успешно преодоля
ване на проблемите.

В продължение на засе
данието, на което лрисъс- 
твуваха и ръководителите 
на обществено-политичес
ките организации и общин 
ската скупщина, Председа 
гелството раздвижи 
циативата за събиране на 
доброволно дарение за по
страдалите в неотдавнаш
ните природни бедствия в 
СР Сърбия- Заключено бе 
в местните общности да 
се събират средства на 
доброволни начела, а все
ки зает да даде по едно
дневна заработка.

В началото на пролетна 
в няколко босилеградски 
села успешно приключиха 
акции по електрификация, 
а в немалък брой местни 
общности селяните се под
готвиха да изпълнят соб
ствените си задължения в 
тази изключително важна 
комунално-битова 
Но след това електрифи
кацията спря и застоят 
продължи през лятото и 
началото на есента. Защо?

Отговор на въпроса по
търсихме от Васил Такев, 
председател на Изпълни
телния съвет на общинска 
та скупщина в Босилеград.

— Застоят в реализация
та на плана по електрифи
кация г.а неелектрифици- 
раната част на общината 
настана, преди всичко, по
ради недоимък на финан
сови средства. Неотдавна, 
на събрание в Сдружено ю 
електростопанство на СР 
Сърбия беше изтъкнато, 
че в безпаричие се изпад
на, защото някои най голо 
ми потребители 'на елек
троенергия в републиката

не са' заплатили онази 
част от цената на израз

ходваната електроенергия, 
която се насочва към фи- 
нансиерите на (електртри- 
кацията. На посоченото съ 
брание беше също така чз 
тъкнато, че от най-новото 
покачване на цената на 
електрическия ток именно 
трябва да се очаква зна
чително подобрение на 
финансовото положение, 
така че п акциите ще мо
гат да „тръгнат". Наисти
на и Електроразпредели
телното от Лескбвац, ка
то изпълнител на работи
те, прояви редица слабос
ти. Досега са изготвени 
проекти, но геометрите не 
завършиха прокарването 
на трасета. Ако това бе
ше направено, в някои ме
стни общности досега щя
ха да бъдат побити елек
трическите стълбове, за
щото населението усърд
но изпълнява задължения
та си
дателят на ИС на ОС в 
Босилеград Васил Такез.

хс. г.

ли, преди всичко със 
за на комунистите, да се 
застъпва делегатските ску 
пщипи да станат деловите 
ла където наистина да се 
решават най-важни обще
ствени въпроои и да под
тикват такива облици и 
методи на работа на скуи 
тините, чрез които те, те
хните тела и изпълнител
ните им органи да се свър 
жат със съвкупната само 
управителна и обществе
но-политическа база.

,моакция.

пр.

Разисквайки по въпроса
за осъществяването на 
делегатската система, Г1ре
дседателството на ОК на 
ССТН подчерта делегат
ската система в Босиле- 
градска община не се вне
дрява с желан темп. Има 
случаи на бездействуаане

иви-

Не с по-малко внимание 
бе обсъдена и информа
цията във връзка с проб
лемите и начина на реша
ване заетостта в община 
та. И в това отношение, 
както се подчерта, се сре
щат различни машинации, 
семейни и приятелски връ 
зки. Не се спазва обще-

на делегации, както в ме
стните общности така и в 
организациите на сдруже
ния труд. В случая, делега 
тите настъпват не от име 
то на делегацията, а ог 
свое, лично име, което не 
е в съгласие' съ,с самоуп- 
равителното и демократич

отговори предсе-
м. я.

В МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В ДИМИТРОВГРАД
ДИМИТРОВГРАД: ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОБ 
ЩИНСКИЯ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ

Предствят променя в работата»3а« или »портив« социалната нарта
Във всички първични организации на Съюза на 

синдикатите в Димитровград до 15 ноември тРябва
да се
женият труд Ще даде отговор на въпроса дали съща
та ще се въведе или не

МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В ДИМИТРОВГРАД Е 
ДОБРЕ ОРГАНИЗИРАНА, НО ЛИПСВА АКТИВ
НОСТ НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИ 
СИЛИ

Предстои работата на 
местната общност да си 
съгласува с правилата на 
първичните 
на ССТН, а също така -и 
изготвяне на статутно ре
шение на местната общ
ност. Това е удобен мо
мент да се приеме предло
жението от заседанието 
на споменатите секции, 
според което, за по-ефика 
сна работа на местната об 
щност, броят на делегати
те в скупщината на съща
та да се увеличи на сто 
делегати, а също и в сь- 
вета на местната общ
ност. Всеки район трябва 
да има определен брой де 
легати, разбира се според 
броя 'на избирателите в 
този район. Също така и 
трудовите организации ло 
такъв начин трябва да 
имат определен брой свои 
делегати в скупщината на 
местната общност- Най- 
важното все пак е да се

обсъди проекта на социалната карта когато сдру
организации

ството независимо дали 
всички са заети или 
По този начин, счита 

помо 
на право

Комисията Отсроченото от преди 
две седмици заседание на 
секциите към общинската 
конференция на Социалис
тическия съюз за разви
тие на местните общно
сти, комунално-жилищна
та политика, председател
ствата на местните орга
низации на ССТН за I, И 
и И1 район и секретариа
тите на първичните парти 
йни организации в райони
те, най-сетне се проведе 
на 28 септември. И този 
пъ.т обаче от повиканите, 
80, дойдоха само 46 ду
ши.

Най-напред 
по жизнени и трудови ус
ловия, и Председателство
то на общинския 
лен съвет в 
град, обсъди въпроса за 
въвеждането на социални- 
карти. Членовете на Пред 
седателството се огласи
ха, че въвеждането 
същата не е начин „да се 
надникне в чуждата 
ния", а възможност 
подробно и всестранно да 
се изучи материалното съ
стояние на трудещите се. 
за да може 
помощ там където тя е 
нужна.

Такава помощ сигурно и

пак от разискванията я°но 
личеше, че липова актив
ност на делегатите в скуп 
щината и изпълнителния 
съвет на местната общ
ност- И не само на деле
гатите, но и на граждани
те изобщо. Бездействува- 
не в работата на местна
та общност се чувствува и 
от страна на членовете на 
Съюза на комунистите-

не-

Председателството, 
щга ще дойде 
място, а ще бъде и 
голяма (ако е на право 
място).

Отпори сигурно ще има

синдика 
Димитров-

по-

саот тези, които досега 
получавали социална 
мощ въз основа на низки 
лични доходи, а са обрабо 
твали собствен или имот 
на родителите си и факти 
чески са имали много по- 
висок доход от егзистенци 

минимум. Сведения- 
карта

на
по-

чи-
по-

Мненията. че граждани
те са недостатъчно инфор 
мирен и за работата на ме
стната общност са необос 
новани. Защото, тъкмо за
седанията на местната об
щност, събранията на из
бирателите по районите, са 
местата където всеки мо
же да получи пълна ин
формация за воичко което 
го интересува (под усло
вие да присъствува на за
седанието). Има истина и 
във факта, че някои деле
гати са правили опити да 
си налагат свои мнения и 
по този начин да не за
доволяват нуждите на гра
жданите. Оттам и неактив 
ността на гражданите, а 
частично и от факта, че 
това което се реши на 
скупщината на местната 
общност по нечие нареж
дане ,.от горе" се изменя-

да се окаже
алния
та от социалната 
би трябвало да дадат и 
възможност да бъдат ако 
не напълно отстранени, то 
да бъдат незначителни 
пропуските и слабостите 

заемането на работа на 
незаетите. С една дума ка 

хзано, социалната карта 
трябва да представлява ин 
струмент с помощта на 
който да се помогне в раз 

ироблеми-

Най-много се разисква 
за организирането на ме
стната общност в Дими
тровград въз оонова на 

ч Закона за местните общно 
стии за активността на 
делегатите в скупщината и 
изпълнителния съвет на 
местната общност- Една, 
две или три местни общно 
сти в Димитровград? Все
ки район — местна общ
ност? Такива въпроои се 
чуха от няколко присъс- 
твуващи, дори и първи ра 
йон да има своя местна об 
щност, защото там „най- 
много живеят числящите 
се към работническата кла 
са"). А кои живеят в оста 
налите два района?) Все

досега съществуваше, съг- 
126 на Закона 

на сдружения ТРУД в кой 
казва: „Освен прин-

ласно член

то се
ципа за разпределение спо 
ред тРУДа, заетите в осно 

организация прида-

в води сметка в телата 
местната общност 
избират хора, които искат 
и могат да работят- Също 
така трябва да се приемат 
реални планове за

на
да се

вната
гат и принципа на солидар 
ност, ползвайки предимно 
средствата за общо израз 
ходване за помощ на зае- 
тите с по-малки лични до
ходи и членовете на семе 
йствата им". Но досега из 
ход на точка, въз основа на 
която се определяше кой 
ще получава тази помощ 
бе средният доход на зае 
тия. Със социалната карта 
и сведенията от нея' 2-Де 
се тръгва от средния Д°- 

член на домакин-

рзви-
тие на местната общност- 
Ако воичко това се 
ществи, сигурно е, че ня
ма да изостане и активно
стта на местната общност,

решаването на 
те на тези, които наисти
на се нуждаят от солидар 
на помощ. А дали социал
ната карта ще бде приета 
или не, окончателна 
ма ще кажат заетите

осъ-

ду-
в а това значи и да се въз

върне доверието на граж
даните в нея.

следсдружения тРУД» 
най-обстойно обсъждане 
проекта на същата. '

А. Т.А. Т.
ход по
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| Наш ЛЮБЕН КОСТАДИНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
СЪВЕТА НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ КЪМ 
ОС В БОСИЛЕГРАД

ОБРАТНАТА СТРАНА НА МЕДАЛАгост
Калкулантско

„изобретение"Сметките трябва да се полежат
висока цена, 'Некачествен 
добитък. Хората това уз
нават когаю започнат да 
отглеждат . дюродист-ит е ’' 
овце и крави. Считам, че 
трябва да се подчертае 
следното: все до-като та
зи организация не мени 
отношението си къ;М обще 
отвените задължения (тя 
даже не знае пито имоти
те си, с които разполага) 
под въпрос е не само ус
кореното развитие, но да 
ли ще може да се запа
зи и сегашният фонд на. 
добитък.

Изхождайки от това, че 
•въпросите трябва да се рс 
шават по самоуправителсн 
и демократичен начин и 
че решенията зависят рг 
активността на делегаци
ите и делегатите Костади 
нов казва: — За работата 
на делегациите и делегати 
те разискваме по 
на изборите- Сетне 
стихва, 
ко са делегатите, които 
казват „становището или 
мнението на делегацията 
ми е ...", а все по-често 
„аз мисля..." В това отно
шение ролята си все още 
не изигра и Социалмстичес
К1ИЯТ съюз.

Изтъкнахте няколко втп 
роса, които бавно или еь 
с б-ло не се решават, а чн- 
ето решаване не може да 
се отсрочва. Как занап
ред?

— Съветът на местните 
общности и общинската 
скупщина взимат добри 
становища и решения. Но, 
с оглед на това че отгово 
рност не се ттдои, същите 
често не се осъществяват- 
А без то-ва, без полагане 
на сметките, трудно мо
жем да издържим и пъти
щата на 
Стабилизация 
Костадинов.

Съветът на местните общности и. общинската 
скупщина като цяло взима и приема добри ста
новища и решения. Но, същите често не се ре
ализират, а отговорност не се търси —
Любен Костадинов, председател на Съвета 
местните общности към общинската скупщина 
в Босилеград, когато
ята ни и се отзова да отговори на няколко 
роса.

ЗАЩО В ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК 
НА ССТН В БОСИЛЕГРАД СЪЩЕСТВУВА 
ФУНКЦИЯ, КОЯТО НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА С 
НИТО ЕДИН ДОКУМЕНТ НА СОЦИАЛИС
ТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ?

казва
на

неотдавна посети редакци- Вече една година в Председателството на 
Общинската конференция на Социалистическия 
съюз на трудовия народ в Босилеград съще
ствува функцията „подпредседател на Пред
седателството на ОК на ССТН’', която но се 
предвижда нито със Статута, нито пък с ос
таналите документи за организационно устрой
ство на ССТНЮ. Това кадрово „изобретение" 
без прецедент в настоящата политическа прак
тика в Югославия, беше въведено в действие 
по време на миналогодишните избори в ОК на 
ССТН в Босилеград, без оглед на факта, че 
представлява грубо нарушение на изборната 
процедура.

въп-

Факт е, другарю Коста 
динов, че от обществено- 
икономическото развитие 
на местните общности за 
виси и целокупното разви
тие на общината. Колко 
съветът на местните общ
ности се застъпва за рав
номерното развитие 
щите?

— Осъществявайки про
грам ата си за работа съве 
тът, разбира се и общинс 
ката скупщина, полага у си 
лия местните общности 
съзмсжно по-равно-мерно 
да се развиват- Така цап 
ример. в едни местни об
щности се строят пътища, 
в други се въвежда ток, в 
трети телефонни линии и 
пр. Трябва да се подчер
тае, че има и трудности, 
защото изискванията от 
страна на местните общ
ности са големи, а фннан 
совите възможности 
раничени. Но, често раз
реша зането на някой въ 
прос нс зависи само от Ре 
шението «а съвета или 
скупщината, но и от дргг- 
ги фактори. Например, за 
електрификацията на села

на сь

Тази измислена функция изпълнява Славе Бо 
жилов, известен деец от Дукат, участник в НОБ 
От 1943I година. Попитахме го как се случи той 
да стане единственият подпредседател в ССТН.

— Преди всичко искам да ви кажа, че се 
чувствувам твърде неудобно на тази функция. 
Мнозина вероятно си мислят, че е измислена за 
мене, за да бъда някакъв общински функционер, 
а аз нямам никаква вина за това. По време на 
консултациите за кадрови решения в ОК на 
ССТН бях повикан на един договор, на който 
бях евидентиран като кандидат за председател 
на ОК на ССТН. На изборното заседание на 
Общинската конференция обаче

време 
г>за

Сега все по-мал-
Л. Костадинов

развитие на животновъдст 
вото, от сегашното положе 
ние въобще не можем да 
бъдем доволни. ООСТ „На 
предък” като носител на 
това производство е всич
ко друго освен организа
тор на същото. С минифер 
ми те, например, има голо 
ми трудности. Покрай 
обективните (нерешените 
във всички местни общно 
сти комунални въпроси и 
старческите домакинства 
в известно число от тях), 
акцията спират и забавят 
и субективните слабости 
на тази организация. Под 
въпрос е да ли всичките 
80 селскостопански произ 
водители включили се в 
проекта „Морава И" са 
наистина животновъди. По 
еечето пък От тях не са 
доволни от „Напредък" и 
от помощта й. Има примс* 
ри тази организация на 
животновъди да дава, по

ме предложиха 
и избраха за подпредседател на Председател
ството. Ще ме питате защо съм приел несъще
ствуваща функция? В тоя момент не бях сигу
рен, че в документите не се предвижда такава 
възможност. Сетне задълбочено изучих Статута 
и разбрах, че е направена грешка.

Ог-

Към думите на Божилов ще прибавим оше 
един факт: консултациите за председател бяха 
и дълги, и напрегнати, а кандидатът не беше 
известен почти до последния ден. Дали с тази 
„висока функция” трябваше да бъде „уд 
творен” Божилов или пък „изобретението” е из
раз на калкулантско водене на кадровата поли
тика? Може би и едното, и другото.

Случи се както се случи. Но защо ни след 
една година не с© поправя тази очевидна гре
шка?

та често разискваме, но 
акцията не върви с желан 
темп. „Електроразпредели
телното” от Лесковац 
къснява с елеткрифицира 
нето и често, без обекти 
вни причини, отсрочва за
вършването на обектите.

опле
ла-

икономическата 
подчертаЗа снабдяването. което

не без причини е актуал- 
но Костадинов казва: — 
По този въпрос съшо така

К. Георгиев
В. Б.

ОК НА СКС В БАБУШНИЦА ЗА ПРОБЛЕМИТЕ И ПРОЯВИТЕ В ЗЕМЕДЕЛСКАТА КООПЕРАЦИЯ 
„БУДУЧНОСТ”

.често разискваме, правим 
заключения, но същото не 
най-добре е решено. ООСТ 
„Слога” не винаги изпълня 
ва поетите си задължения. 
Съветите на потребители
те не действуват, даже в 
повечето местни 
ти и не съществуват. Тога 
ва нерядко
ма имат продавачите. 
ООСТ „Напредък" не 
грижи достатъчно за сиаб 
дялането със семена 
житни растения и изкуст
вени треви.

Развитието на 
стопанство в 
особено на животновъдст
вото е набелязано като еД 
на от задачите за по-уско 
Реното й икономическо ук 
репване. Каква е оценката 
на съвета ви за положени 

тази област?

Тази делова група е 
предложила на Председа
телството на ОК на СКСПотърсена оставка на директора
да потърси оставката 
Лазар Костич, с оглед че 
го счита за най-отговорен 
за казаното. Председател
ството на ОК на СКС 

септември

на
Въз основа отчета на деловата група, заключе

нията на Председателството на ОК на СКС и рази
скванията на заседанието, членовете на ОК на СКС 
в Бабушница, на проведеното на 28 септември засе
дание приеха заключението, според което директорът 
на „Будучност” Лазар Костич трябва да си подаде 
оставка на тоя пост* а доколкото не направи това 
да се направи постъпка за сменяването му.

торът Костич искат и се 
застъпват за интеграция. 
На 25 декември 1981 годи
на, с оглед на противопо
ложните становища на 
общинския комитет и пър
вичната организация на 
СК в „Будучност” Коми
тетът е формирал делова 
група, която да изучи не
щата и да предложи мер

или, съдове, прокурорства, 
•комисията за представки и 
води разговори с работни- 

оце-
•нила, че кооперация ,.Буду 
чкост” само формално сс 
е изяснила за сдружаване, 
а всъщност ’не е за такова 
решение. Тази група под
чертава, че „Будучност” 
предимно се занимава с 
търговия, че малко се ин
тересува за производство, 
че няма селскостопанска 
механизация, че не се ан
гажира за формиране .ца 
основни кооперативни ор
ганизации, че не укрепва 
селскостопанската служ
ба и че ме създава усло
вия за работата й. Делова 
та група е оценила, че в 
тази организация има гру- 
побщина и безотговорно от 
пошепне към стопанисва
нето и общественото иму
щество.

общнос

Тяги. е наглавната ду-
2И т.г. прие 
предложението на делова
та група и задължи „Бу
дучност” да не върши из> 
бор на директор, понеже 
е изтекъл мандата на Ко
стич. Това обаче не е спа
звано и на 5 септември Ко 
стич е преизбран за ди-

се

на

За пръв път оставката 
на Лазар Костич бе лотър 
сена на 6 октомври 
година, главно поради съз
даване на лоши взаимни 
отношения в колектива и 
отсрочване на сдружаване 
то на всички земеделски 
кооперации в общината, 
„Таламбас” и Ветеринар
ната станция. Месец дена 
по-късно първичната пар- 

нсе ти има организация в „Бу
дучност” взима заключе
нието, че техната Коопе
рация не е виновна за не- 

възмо- успялото сдружаване, за- 
за щото работниците и дирек

селското
общината. 198.1

ректор.
Дискусията на Костич 

на заседанието на ОК всъ 
щност бе хубаво направе
на отбрана, но без аргу
менти, с неистини и полу
истини
За неорганизнрането 
„Будучност” той търси оп
равдание в обективни тру 
дности и в тсиза че „всич
ки сме виновни”.

ето в
— Развитието на селско 

то стопанство <в общината 
е, така да се каже, 
оше на хартия- Въпреки 
обществените изисквания, 
задачите които си постави 
хме и природните 
жмости, които имаме

неубедителна.
накм.

Деловата група през ми
налата година е при със» 
твувала на събранията на 

организацияпървичната 
на СК в „Будучност”. ст,- 
бирала данни от инспек- (М. Антим)

СТРАНИЦА .5Братство * 7 октомври 1083
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ЖЕЛЮША: В ТРУДОВАТА ОРГАНИЗАЦИЯ 
„БРАТСТВО”

КЬМ 20-ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ ЦД ООСТ „5 СЕПТЕМБАР” — СУРДУЛИЦА

С възходящи темпово ВСЕ ОЩЕ ЛОШИ 

ОТНОШЕНИЯТези дни ООСТ „5 сеи- 
гембар” към автомобилни
те заводи ,Дървена заета 
ва" ог Крагуевац честву- 
ва 20-годишен юбилей» Сур 
дулишката основна органи 
зация на сдружения труд 
за производство на микро 
мотори се числи към една 
от онези основни организа 
ции на автомобилната про 
мишленост у нас, която 
въ.рви по възходяща линия 
на развитие.

За да види какъв раз
воен път е извървяла тази 
организация, трябва да по
сочим, че тя е започнала 
работа преди двадесет го
дини (1963) като цех на 
Власинските ведоцентра- 

„ФАЕОС” за производ
ство на електрооборудва
не с общо 70 души работ
ници. Тогава са произведе 
«и 3378 стъклочистачки за 
популярния „Фичо”.

След десетина години 
по-късно (през 1971 г.) са 
произведени 69 340 бройки 
стъклочистачки с общо 180 
заети. Истинският прелом 
в дейността на тази срав
нително млада стопанска 
организация в Сур дул ши
ка община настъпва през 
1977 година, когато бива 
построена сегашната фаб
рика, която влиза в съста
ва на автомобилната фаб
рика „Дървена застава". В 
нея се произвеждат елек-

то -на -изделията според с»е 
топни стандарти.

Фабриката в течение на 
(Миналия месец усвои про-* 
мзводството (нова произ
водствена линия) за елек
трон емни за пране на за- 

- дни стекла. В тази нова 
линия са шшестираи-и към 
65 милиона динара, а спо
ред плана требва да цро- 
ш-вежда 500 хиляди елек* 
тропомши. Само за потреб
ностите -на автомобилните 
заводи „Дървена застава 
в Крагуева-ц ще бъдат про 
-извеждани 250 хилщи еле 
ктрополпти, което хце до
принесе за намаляване на 
вноса за тези изделия па 
сума от 500 хиляди дола
ра. Само до края на годи
ната трябва да бъдат про
изведени 
помпи.

Разбира се, че и тази

тромотори охладители и 
отоплителн, с годишно 
производство ОКЛО 800 хи
ляди бройки.

Красноречиво доказа
телство за В'ьзходящитв ра 
звойн-и темпове е 'износът 
на продукцията на тази 
организация на чужд остра 
нпия пазар. В период от 
1975 до 1982 
за Съветския съюз са из
несени общо 888 299 мшс- 
ромотори 
212 754 електромотор ого 
плители за Полша, 19 хи
ляди микромотори охлади 

Велкобритаиия, 
микромотори ого- 

плители за италианската 
фирма „Фиат" и пр. Всич
ко това потвърждава, че 
изделията на „5 септем- 
бар" намират успешно 
приложение в автомобил
ната промишленост родно 
производство и се ползу
ват с високо реноме и на 
чуждестранните пазари, 
относно в автомобилната
промишленост на
Полша, Англия. Италия и 
други страни.

Днес в трудовата органи 
зация са заети общо 367 
работника. Годишно се 
произвеждат няколко сто- 
тин хиляди .микромотори 
охладители и отоплите ли. 
Производител ността 
Труда е на сравнително ви 
соко равнище, а качество

Въпреки това общият доход за
увеличен със 79 на сто, а добри ре-

шестте
месеца е
зултати се очакват и на деветмесечното.

тното време, изобщо отно 
шението към труда е на 
незадоволяяащо равнище. 
Ако се има предвид, че 
остатъка на дохода е уве
личен шест ггьти, а чис- 

21 на

Старата болка на трудо
вата организация 
тнб", която като

състава на „Котекс” ог 
Сплит, все още не е изле 
кувапа. Очакванията, че 
това ще стане след съдме 
стното заседание на кому
нистите в този колектив и 
Председателството на об
щинокия комитет на 
в Димитровград, въпреки 
началните резултати, не 
се осъществяват. Физичес 
кият обем на лроизводег 
вото показва спадане в 
сравнение със същия пери 
од на миналата година и 
по отношение на плана за 
гази година. Причината е 
недостиг на сурова кожа 
за преработка, не затова, 
че същата не се намира 
на пазара, но и поради висо 
ката й цена. Поради това 
за шест месеца кожарата 
в Желюша не е работила 
43 дена.

Не е само високата це
на на суровата кожа, но и 
ниската на преработената, 
са довели до спадане на 
физичеокия обем. Брой 
ни са субективните слабос 
ти, а основната болка на 
този трудов колектив, са 
лошите взаимни отноше
ния. Това като че ли бе
ше тръгнало по пътя на 
разрешаване след съвмесг 
ното заседание на предсе
дателството -на ОК на СКС 
и комунистите. Новоизбра 
ната дисциплинарна коми 
сия започна да работи спо 
ред правилника и даже 
предложи един работник 
от склада да се изключи 
за нарушаване на правила
та и трудовата дисцишш 
на. Обаче, работническият 
съвет Го връща назад. Из
брана е и комисия, която 
да следи болничните отс? 
ствия, но досега още не е 
проверила нито едно отсъ
ствие по болест, нито пък 
е използувала своето пвд- 
во да търси лекарска ко
мисия за някой съмнител 
но болен.

Обявяването на списъка 
в някои вестници на тези, 
за които се съмнява, че 
са правили посегателст
во срещу общественото 
имущество в кожарата до 
веде дотам, малко възвър 
натият елан пак да спадне. 
Въпреки факта, че тРудо 
вата организация още ни
що не е получила за вина
та на съмнителните това 
е дало „муниция" на те
зи, който не са заинтере
совани за напредъка на ко 
жарата. Пак започват да 
се явяват надписвания иа 
извършената работа, уве
личават се отсъствията по 
болест, не се спазва рабо

„Братс- 
ОО^Т егодина само

охладители, тите лични доходи с 
сто) сроден личен доход 
за шестте месеца е 
динара), тогава единстве
но оправдание за 
ното положение в кожара 
та са лошите взаимни от 
1 ютения . Не

10 600
тели за 
15 930 СКС сегаш

помогнахали парти-много ни шестте 
йни наказания, а още не 
е намерено и съответно 
решение за отношенията

41 500 електро-

в техническия отдел.
И покрай всичко това 

правят се усилия за раз
ширяване на производство 
то. Предвидена е рекон
струкция на кожарага, 
която ще обхване разшир 
яването на цеха за конфе 
кдия, инсталиране на но
ви машини, изграждане на 
ресторант за обществено 
хранене. Направен е и ела 
борат за отваряне на цех 
за конфекция в Трънски 
Одоровци. Средства се 
обезпечават от фонда за 

насърчаване развитието 
на недостатъчно развити
те общини, кредити от бал 
ката и средства на „Ко
текс". Засега проблем са 
гаранциите на банката. 
Иага идеи да се мени и 
асортимента на производ
ство, имайки предвид, 
че така наречения „пелц— 
велур”, който главно сега 
се произвежда, вече не се 
търси на домашния пазар, 
а за износ количествата са 
сравнително малки. Тък
мо това ще бъде обсъжда 
но на съвместното заседа 
ние на най-отговорните хо 
ра от „Котекс” и „Братет 
во”, тези дни.

Ако се знае, че за рекон 
струкцията не са нужни 
валутни средства, защото 
всички машини са домаш
но прои водство, а и основ 
ната суровина за произвол, 
ство, кожата, е от домаш
ния пазар, тогава на заети 
те в „Братство”, преди вси 
чко комунистите, е отго
ворността за бъдещето на 
тяхната трудова организа
ция. Провеждайки в дело 
задачите от Дългосрочна
та програма по икономи
ческа стабилизация с коя
то са запознати и въз ос
нова на която са приели 
своя програма, заетите в 
кожарата трябва да на
мерят сили да преодолеят 
(несъгласията и недоразу-

организация на сдружения 
труд се среща с редица 
проблеми, от които недо
имъкът на витла за вграж 
дане в микромоторите о
иай-насъщен. 
със заводите „Дървена за
става” обаче се полагат 
усилия да се обезпечат ва 
лутни средства за вносни 
материали и има изгледи 
тазгодишният план и по на 
туралните, и по _финансо
вите показатели да бъде 
цялостно изпълнен.

СССР,
Съвместно

на

Ст. Н.

СИНДИКАТЪТ ЗА СТОПАНИСВАНЕТО И СТАБИЛ 
ИЗАЦИЯТА В БАБУШНИШКА ОБЩИНА

новните организации на 
сдружения труд: „Балкан” 
във Велико Бонинци, „Ме- 
такрилат”, „Вътрешна ав- 
тогума”,
„Църни връх” в Бабушни-

Расте износът „Комград” и
На заседание иа Общин- ни материали.

Обнадеждава обаче фак
тът, че се повишава изно
сът в чужбина, а в раз
пределението на чистия 
доход е намалено участи
ето на средства за лични 
доходи и общо потребле
ние, а значително са пови
шени средствата за разши 
ряване на материалната ос 
нова на труда. Също така, 
в първите пгеет месеца на 
годината в обществените 
дейности не е имало загу
би. Загрижва това, че има 
превишаване в изплащане
то на лични доходи в ос-

ца.ския синдикален съвет в 
Бабушница, проведено на 
21 септември т-г., бяхз об 
съдени стопанските резул
тати в първите шест ме
сеца на годината. Изтък
нато беше, че в този пе
риод се чувствува и ама ле* 
ние на физическия обем 

Такава

Разисквайки за активно 
стта, която се развива в 
общината във връзка с 
провеждането на задачи
те от Дългосрочната про
грама по стабилизация, бе
ше подчертано, че е необ
ходимо много по-енергич 
но, да действуват всички 
субективни сили в гази 
насока, при конкретно по
сочване иа носителите на 
безотговорно

на производството, 
тенденция най-ярко се чув 

ООСТ „Вътреш- 
Загубите,

ствува <в
автогума”. 

които има бабушнишкото 
стопанство, преди всичко 
са настъпили поради недо
имък на възпроизводстзе-

на

поведение.

М. А.

НОВИНА В ДРЕБНОТО СТОПАНСТВО В БАБУШНИШКА ОБЩИНА

Занат-център" организира занаятчиитеп ■нат само 4 процента от 
оборота, а доколкото 
териалите обезпечава „За
нат-център”, тогава този 
процент е шест на сто.

По тоя начин окончател
но е реализирана идеята 
за обединяване на самосто 
ятеяняте занаятчии в об
щината в занаятчийска ко 
операция. С други 
дребното стопанство 
прави крачка напред в по 
добруването на своето орга 
1низацио«но устройство.

М. Антич

ца, касае се преди всичко 
за бравари, дърводелци, 
тенекеджии, столари, лея
ри, електротехници, стро
ители и други. За занаят
чиите, които се свържат 
със „Занат-център", 
занаятчийска 
ще договаря работа (кояго 
могат да намерят и сами- 

набавя

От 1 септември т-г. „За- 
нат-центьр” от Ниш откри 

единица 
Самостоятел-

ма-
своя трудова 
Бабушница. 
ните занаятчии на терито
рията на общината (набро 
яващи 352 души) имат въз 
можност да обединят тру
да и средствата ои с та
зи реномирана занаятчийс
ка кооперация от Ниш и 
по-организирано да рабо
тят- Според думите на Лю 
бомир Йованович, работещ 

професионалната служ
ба на трудоязта единица 
„Занат-център” в Бабушни

тази
кооперация

те занаятчии), ще 
необходимия материал и 
ще обезпечава . пласмент 

- изделия. Докол 
занаятчиите работят 

материали на

думи,
ма

менията в овоя колектив. 
Това е обръщане към тРУ 
да, към увеличено про
изводство.

на техните 
кото 
със
кооперацията ще приспад-

в
свои

А. Т.
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С шие към жизнената действителност
гшр о ^ ” -ито «знияг ооществен ^ т>м това трябва да се приобщи и едно ществен интерес на „овоите граждани”. Оче- 

ство пале а Въ“п^^си по °°Ществено устрои- „но . Ако на наблягайето за воичко онова биещо е, че бюрократизираните „върхушки" 
тв-кппр лрпцТСЗИ ^НИ 8 Разисква1НИята върху което се застъпва за общо сложим етикета- обикновено здравата държат монопол в реша- 
гкм„ вгтР°ои на социалисти че- та „унитаризъм", а онова което се застъпва ването за средствата (обществения капитал)
ките ооществени отношения, относно на за отдедно, специфично, „сепаратизъм" 

политическата система, привлича 
то на обществеността. В

и и хората (кадровата оплитика). Всяка забе- 
внжмание- под. от същинското, особено от демократич- лежка или критика на нейните решения, чя 

тези начални рази- ното разискване >не би останало нищо. В гози провъзгласява за атак сРещу основните со-
с пГ Укрепва доверието, че амбициозна- случай то би тръгнало като и някои досега- циалистичеоки придобивки на обществото и,
т програма-на ооществено-икономическата шии — по периферията на проблемите, реж- разбира се, против СЮК. Изучаването и пре-
таоилизация не може успешно да се реали- дайки общи констатации, които обикновено махването на бюрократичните бункери които

зира ако чрез самоуправителния -----
не се мобилизира творческата 
трудовия човек, която все още

механизъм са точни, но за 
енергия 
до голяма

не съществуват не само в общините, но и в дру- 
менят гите обществено-политически общности (при 

в отношенията. А политическата система, по- мерът на контрареволюцията в Косово), зеро- 
степен е под силно опекунство на управлява- добре казано нейното приложение, очертава Ятно е ключов проблем, чиего положително 

слоеве. И на Дванадесетия конгрес на политическата и обществена сила. разрешаване ще ,/размърда" и много тгщги
бе ясно казано, че решаването е отчу- проблеми. ' ‘

ждено от работническата класа и че това е Моменталното разместване на общесгве- 
противополжно на Конституцията и същ е- ната сила, като на няколко пъти е утвърде- 
ствените цели уа борбата на СЮК, но от но> не е в лолза на работниците. Това разме-

политическата акция 
щ представляват нищо, защото нищо не

^ тделно значение за действуването на по
литическата система в нашата страна, 

тази констатация във всекидневната практн- сцване не е възможно да се мени чрез ака- жакто се вижда от документите на Съюзния 
ка почти нищо не се измени. Началото на Делнични дискусии, но чрез конкретен, ясен 
разискванията разпалва очакванията, че кон- анализ на обществената действителност, съвет, имат отношенията между републиките 

в и покрайнините и укрепването на единството 
кретно ще се утвърдят не само формите, но която повече да се чуе гласът на самите ра- в Югославия, което е предпоставка за равно-
и обществените сили, които принизват сила- ботници, самодправителите. В това би мо- правие и самостоятелност на народите и на
та на работническата класа и спират разви- гъл да бъде мобилизиращият характер на ди- род,костите. Разпространена е увереността чс
тпето на самоуправлението. скусията за политическата система, който

изостана при утвърдждаването на програма
та по дългосрочна икономическа стабили-

на практика тези отношения до голяма степен
се характеризират с постоянна дезинтеграция 
на единния югославски пазар. При това псе 
по-силна е идеята; че в основата на този 

Множеството, от един път открити въ- процес е залегнала по-оилна или по-слаба 
проси, крие в себе си още една опасност: бюрократизация на републиканските и по

трябва да се мени. Но, когато тези въпрос!* да не се отдели и подчертае онова, което е крайниноюите върхове, стагнация на самоуп-
от по-близко се обсъдят, вижда се че псзе- главно от онова което е второстепенно. Ако ра-влевието и неефикаоно утвърждаване па
че се касае за проблемите във връзка с де..- същинският въпрос на политическата систе- общата политика, 
ствуването на -системата, нейното приложе- ма е укрепването на самоуправителните по-
ние на практика, а не за съмняването в ней- зиции на работническата класа, нейната об-
ните основи. Затова би било твърде погубно

^ ножеството открити въпроси (в докумен
та на Съюзния съвет ги има над 200) мо- зация. 

же да дава сюгжестии за помисляне, че ця
лата политическа система не е добра и чс

Съюзният съвет безсъмнено предложи 
достатъчно широки рамки за критически ана
лиз на проблемите в политическата система.ществена сипа, тогава на преден план и ло

за по-нататъшните разисквания ако оже в гично идва всичко снова, което 'тази пози- 
началото, от име на „отбраната на основите ция спира, ограничава или изцяло руши. Ка- ^а тях се говори не само в професионалните 
на системата се ограничи или не се даде въз- сае се за бю рсжратизацията на обществените и политическите къртове, но и сред гражда- 
можност за свободно разискване по онова, отношения, когато бюрокрацията в името на НИте и трудовите хора. Някои от тези р.ази- 
което всеки гражданин вижда и чувствува, работниците фактически превзима ролята ма оква1Н1ИЯ» както е известно, подхранват неза-

управител на обществото. доволство сред масите, като предлагат ре-
Не са малко хората, които в поведение

то на ръководствата на общините, регионите, (“1
покрайнините и републиките тьрсят обясне- рактиката на много общини показва как . _
ния за множество ненужни разделения, заГва- бюрокрацията плете мрежата на обществена- 'нократичеоки модели и пр.). Откровен, ясен.

та си мощ, като се скрива зад лозунги на вРгумвнтиран, критически анализ на отрица- 
самоуправлението, високо размахва Криеш- телште явления, които не са ималобройни, е 

за нормално икономическо развитие. Полити- туцията и Закона за сдружения тРУД и со н а и - до б рият начин да се отговори, от позп- 
ческата система е тяоно свързана с иконо- Г10зовава на р ево л ю ци опни те становища на 1?,ги на самоуправлението, на предизвикател- 
мическата, която има силни механизми за СЮК. Всички, които критикуват постъпките ствата в сегашния момент на самоуправи- 
защита на индивидуални и частични интере- ,ча ръководната група биват изложени на об- тел'НОт° развитие и да се поставят на истин- 

а по всичко личи, твърде .слаои за за- винения, че се обявяват против политиката окото им място становищата, които отричат 
щита на онова което е общо. на самоуправлението и пелите на СЮК. Ка- самоуправлението. Такива разисквания в мо

мента, обективно взето, са от извънредно 
значение за идейно-политическо и мобилизи-

шения, отричащи самоуправитедната демо
крация и властта на работническата класа 
(многопартийна система, статистични и тех-

Рянето и неикономичностите, които произ- 
Такава практика е логубнализат от това.

ои,

истина, за такива поведения напоследък има 
малко анализи и обществени разисквания, 

такива форми за разплитане на тези интере- макар че общината е основна обществено-пс- Рац*° Действуване и най-добър отговор на
всички критики, насочени към обезценяване 
политиката .на СЮК в тази област- Като син-

Нашата практика обикновено предлага

предимно са за сметка на онова литичеока общност, където по демократи че- 
Общо. С оглед 'На многонационалния ж^о**»* тез на знания, изследвани, « пражка, ра-

зиокваимята могат да представляват крачка

си, които 
което е •_ 
състав на .нашата страна, обективно твърде .ката яз качеството на решаването между сд~ 
различните интереси, това разплитане е твъ.р ш общШ1ока върхушка лишена от отговор- напред в развитието на теорията и практи-
де сложно и единствено може да се намери л0ст пред базата си, и ръководство на общи- ката 11га самоуправлението.

•мата, което изразява само управители ия й об- - Джуро Джурашковиччрез договор. У

ТЕМА НА БРОЯ:

След конгресните аплопнементи
/
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ИМАШ КЪЩА — ВЪРНИ АПАРТАМЕНТА

След конгресните аплодисменти
ИЗМИНА ПОЧТИ ЕДНА ГОДИНА ОТКАК 
ТО В СР СЪРБИЯ СЕ ПРОВЕЖДАТ СТАНО 
ВИЩАТА НА, СИНДИКАЛНИТЕ КОНГРЕСИ 
ЗА АКЦИЯТА „ИМАШ КЪЩА — ВЪРНИ 

АПАРТАМЕНТА”. КАКЪВ Е ПЪРВИЯТ ОПИТ 
НА СИНДИКАТА И ЗАЩО В НЯКОИ ОБЩИ 
НИ ВЕЧЕ СЕГА ГОВОРЯТ, ЧЕ СЕ ИЗОСТА 
ВА В ТАЗИ РАБОТА?

Тъй като от конгресите измина повече от 
година, интересуваме пи какво от това 
е осъществено досега.

Враня казват, че тази акция придружават и 
някои анонимни заявления-

ВЪРНАТИ АПАРТАМЕНТИ

СР Сърбия
САП Косово
САП Войводина
СР Сърбия без територията
на САП
От това число:
Неготин
Димитровград
Баина Баща
Прибой
Зайечар
Белград
Кладово

ПЪРВИТЕ ИЗСЕЛВАНИЯ
215В януари 1983 година в Съвета на Съю

за на синдикатите в Сърбия се проведе засе
дание с председателите на общинските син
дикални съвети, на което бе договорено — 
казва Йелена Говедарица — „тззи акция ча 
се провежда съвместно с органите на обще
ствено-политическите общ,пости и с .общес
твено-политическите организации, относно 
със салгоуправиталните органи в колективи
те”. Следващия месец по този «въпрос бива 
проведено консултативно заседание с компе
тентните в републиканските органи (Консти
туционния съд. Съда ма сдружения труд Ко
мисията за законодателство, Републиканския 
комитет по градоустройство, жилищни и ко
мунални дейности и т.н.).

Вече в началото на тази година от об
щинските синдикални съвети пристигат ^ин
формации за акцията „Имаш къща — върни 
апартамента”, което бе още едно потвържде
ние, че съществува настроение за възможно 
по-ско.ро провеждане на ,конгресните стано
вища. В някои градове дори успели да изселят 
няколко семейства. И това, как е регистри
рано «в Съвета на Синдикатите в Сърбия — гла 
вно в по-малките общини.

От Димитровград в средата ,на февруа
ри пристигна съобщение, че при тях „има 
оощо десетина такива случаи и че в резул 
тат на акцията са освободени пет апартамен
та, от които два още не са изселени поради 
зимния период". В трудовите организации 

'-■зя е утвърдено, че шестима ползуван,,., 
1 ествени апартаменти имат собствени 

апартаменти. От този брой четири алартамеи 
та са вИиш, един в Белград, а един във Вра
ня, и само в един случай (според Закона за 
жилищните отношения) може да се води 
ция за връщане на апартамента. В тази общи 
на е утвърдено, че 54 ползуващи обществени 
жилища строят или имат построени семейни 
къщи. От тях само шест са завършени. Във

150
6

печата от време на време се явява-г ве
сти за връщане на един или няколко 59
апартамента в някое място: това е гла 

вно всичко, което по-широката обществе
ност знае за хода на акцията „Имаш къща— 
върни апартамента". По-цялостни информа
ции за досегашното провеждане на станови
щата на синдикалните конгреси още няма. 
Обаче, интереоованието за тази 
инициатива не намалява. Защото, с нейното 
успешно завърша,нане, относно с взимането 
■на обществените апартаменти на хората, ко
ито по кой знае коя оонава ползуват дае 
„жилищни единици”, милиардите обществе
ни пари, които се ползуват извън всички кри 
терии на рационалността, би били върнати на 
най-застрашените: на семействата на пенсио
нери и на работниците, които 
градове с десетилетия живеят като квартп- 

‘ ранти. Но, значението на акцията „Имаш къ 
ща..” не е само в преразпределението 
лищния фонд. Никой въз основа на това не 
очаква да бъдат решени проблемите на вси 
чки онези,, без покрив над главата. Изглеж
да, мното по-важна е „моралната страна” на 
искането: когато онези, които с години са 
без жилище би били убедени в това, че в 
техния град или изобщо в страната няма се
мейства, които живеят в два 
или в къща и в обществен апартамент, имало 
би по-малко жлъч и повече търпение в оча-

10
10
11

3
3
5призренска
2

Бор 4
Лесковац
В,раня
Власотинце
Търговище
Владичин хан
Босилеград
Лебане

2
2
2
1
1
1
2в големите

(Сведенията се отнасят за периода до
септември 1983, а взети са от Съвета 
Съюза на синдикатите в Сърбия).

нана жп

В Неготин през януари били 
осем апартамента, в Болевац — 19 
ства ползуват обществени, а имат свои 
вършени къщи или които са вече завършени. 
Синдикатът в Пирот регистрирал десет таки
ва случаи, а във февруари били освободени: 
три апартамента, тъй както работниците се 
настанили >в свои къщи.

И да «е броим повече. В т- нар. малки 
оредя, в които се знае кой къде живее и 
какво има, главно са познати имената на хо
рата, които имат излишък жилищно про
странство. В по-малките места не е популяр
но да се живее в апартамент, ако е възмож
но да се построи къща, така че съвсем е 
яоНо, че от Топола пристигна информацията, 
че в тази община има общо 220 апартамента

върнати
семей-

за-

апартамента във

кването на подслон.
Акцията следователно, има шансове да до

принесе за премахване на неправилностите в 
тази „област” затова не е чудно, че ,на пле
нарните заседания на синдикалните 
си с аплодисменти бяха посрещани станови 
щата за това, че „трябва да се осуети собс
твеността над повече обществени жилища”.

ак-
конгре-
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оощеетвена собственост, че уклони не е и 
имало, защото всички ползуващи обществени
те апартаменти, които строят собствени къ
щи щом завършат обектите — освобож
дават обществените жилища.

Трябва да

пят компетентните органи и служби 
републиканските, до тези в общините и в 
трудовите организации. И макар че има ко
ментари за това, че Синдикатът няма основа
ние с отделна акция (всяка акция подразби
ра начало и край) да решава онова, което 
други (трбва да) работят всекидневно. — все 
пак е ясно че тази организация почна тази 
акция: тук има толкова неправилно,сти, че 
борбата за провеждане на Закона за жилищ
ните отношения трябваше да получи значение 
то на опециална акция на една обществено- 
политическа организация.

Обаче, въз основа на разговорите с пред
седателите на някои общински синдикални 
съвети в Белград и с активистите в някои 
трудови организации, изглежда, че конгрес
ното ,,твърдо решение” нещата да се изка
рат на чисто отнеотдавна е заместена с дру
ги настроения.

Следователно, след конгресния полет, 
така както някога бе с изследване на поте
клото на имуществото, в тави акция тукта- 
ме вече се спира. В трудовите организации 
вече с месеци се /опъват о така баналното 
задължение, каквото е преброяването на жи
лищата, а компетентните органи и служби 
слабо помагат в тази работа.

КАКВО ПРЕДЛАГА ЗАКОНЪТ

ОТ

се каже и това, че в общи
ните от този вид остава нерешен проблемът 
с квартирантите, които същевременно имат 
овои къщи в близките села. Но, акцията 
„Имаш къща ...” преди всичко е предназна
чена за големите градове. В 
плекси, където има жилищните ком- 

^ много квартиранти и в
които трудно се стига до подслон, има две 
основни причини, поради които хората се 
опитват да запазят и къщата и апартамента: 
издаването на квартира под наем е една от 
наи-леоните възможности без 
стигне до по-голяма сума пари и, второ, с 
ползуването на две „жилищни единици” и ос
таналите членове на семейството, най-често 
децата, твърде леоно решават своите 
ни проблеми.

Възможно ли е да се направи нещо по
вече. В Синдиката в Раковица се опитали да 
строят това. Драган Рамич, председател на 
Общинския съ/вет, заявява, че в тази предим
но работническа община първо тръгнали в 
някои местни общности. Във „Видиховац” 
намерили дори 94 апартамента, с които раз
полага Заводът за изграждане на града. Тези 
апартаменти би трябвало да чакат семей
ствата ,на изселени от къщите, които се сру
тват поради изграждането на нови обекти. 
Обаче, утвърдено е, че безправно населените 
семейства без жилище в тях живеят и по ня
колко години. Рамич казва, че акцията 
„Имаш къща...” трябва да допринесе за 
по-рационално ползуване на жилищния 
фонд в обществения сектор. Това означава, 
че би трябвало да се оъздадат условия хора
та законно да ползуват жилищната, предви
дени за разселването. Не е на място по ня
колко години да стоят празни, докато хиля
ди семейства живеят под наем.

Все пак, ясно е било, че акцията не мо
же да се проведе успешно само въз основа 
на посещенията в местните общности, пък 
Общинският съвет прибавил списък на вси
чки жители живущ-и в Раковица и списък 
на жилищата, с които разполагат трудовите 
организации от територията на тази общи
на. Наскоро —1 тези списъци ще бъдат доста
вени на колективите и местните общности, и 
трябва да се очаква че окончателно да се 
знае кой кма излишък жилищна повръхнина.

В Раковица досега има върнати два апар
тамента, а в компетентната служба на Об
щинската скупщина има 60 иокове за изсе
лване. Иоковете са формулирани въз основа 
на заявления на трудови организации и граж
дани. А как се е работело преди — най-до- 
бре говори сведението, че от 1975 година до 
март тази година не бил регистриран нито 
един иск за изселване-

Но, в Раковица също са скептични кога- 
то говорят за досезите на тази акция- Защото 
те събрали данни за апартаментите в обще
ствения сектор, а не за тези в частния сек
тор. След това, и да ги имат пак проблемът 
не би бил решен, защото на Общинския син
дикален съвет, относно на съответното коор
динационно тяло действително е тежко да 
Утвърди кой къде има жилщце и по-широка
та околност на Белград. Много от другите 
компетентни органи, които инак са платени 
да работят то-ва, би трябвало 
Синдиката.

Но, пак не е известно за да бъдем довол
ни от резултатите на акцията „Имаш къща
— върни апартамента”.

Въоз връзка с това Драган Рамич казва:
— На Конгреса, потъроихме обществено!о 
имущество да се върне на сдружения труд. 
Не само сегашния, но и новия закон за жи
лищните отношения, чиито разпоредби са 
тъкмо предложени, малко ни помага да реа
лизираме това определение. И Проектоза
конът дава пълно възможности за манипули
ране и непоследовател ности. От първия член, в 
който пише, че „право да дават жилища - на 
ползуване на работниците ... имат работни
ците в ООСТ” (с което се дели доходът и 
стеснява възможността за солидарност), през 
останалите членове, които разширяват кърга 
на лицата наследници на' жилището 
сме доволни от новите законни решения. А 
особено 1не можем да бъдем доволна затова, 
че и занапред ще има твърде много възмож
ности за отливане на обществените средства

труд да се

жилищ-
ЗАСТОЙ В НАЧАЛОТО

КОГАТО ЛИПСВА ФАСАДА Въ/в връзка е това припомняме примера 
на новобелградока ИМТ. Тук — казва Дра
ган МайСторович, секретар на Синдиката — 
веднага след акта на Общинския съвет са 
формирани комисии в ООСТ със задачата да 
посетят всички заети и утвърдят кой къде 
и с кого живее. В акцията се влезна амби
циозно (дори са определени и средства за 
употребата на автомобили на тези жилищни 
„инспекции”) и е намерено, че осем работ
ници, освен жилищата, имат безправно по
строени обекти. Един от тях, който имал 
апартамент от 44 квадратни метра и безправ
но построена къщичка в Земун, след това 
върнал апартамента. Обаче, според словото 
на Закона той не е трябвало да направи това, 
защото се касае за „излишек жилищно про
странство” в обект, който безправно е по
строен. Сега на този човек — казва Майстс- 
рович, възразявт поради „чис^гунство” и по
ради това, че иока да служи като пример на 
многобройните собственици на големи къщи 
и вили. Акцията спря — твърди Майсторо- 
вич. Хората в Индустрията за трактори и 
машини този път не искат да се говори за 
успеха на акцията им докато не чуят, че по 
същия начин постъпват и останалите1 всъщ
ност, докато не чуят че онези, които в об
ществото са най-отговорни с личния си при
мер да раздвижат и останалите- Знае се, вп
рочем, кой трябва да бъде „главен” в тази 
акция.

В общинските синдикални съвети, също 
така. не са доволни от хода и резултатите 
на досегашната активност. Милорад Вуясино- 
вич, член на Председателството на Съвета на 
синдикатите в Белград, казв?, че в трудови
те организации вече трябвало да бъде пре
броен целокупният жилищен фонд, въз осно
ва на което би последвала по-нататъшната 
акция. Но този срок е отложен поради лет-

Затова отидохме в 
общински синдикални

няколко белградски 
съвета да видим как

ви са резултатите от досегашната акция в 
този град, в който има много причини за 
изселване на всички онези, които неоправда- 
телно ползуват два жилищни обекта.

Вместо думата незаконно — 
зваме неоправдано затова, защото според 
видния Закон за жилищните

гражданин в СР Сърбия покрай обще
ствен апартамент, на територията на същата 
община, пък и в същото място, може да 
има частна къща или апартамент, при ус
ловието компетентният орган да му издаде 
удостоверение за това, че другият обект пол
зува за почивка и възстановяване на здра
вето.

нарочно ка
ва-

отношения, всеки

Макар че не дойдохме до данни за това
колко има притежатели къщи и апартамен
ти въз основа на тази законна възможност 
Драгомир Николич, подсекретар в Републи
канския комитет за градоустройство, жили
щни и комунални дейности, казва че сега те
че публичното разискване по Проектозакона 
за жилищните отношения, които трябва да 
осуетят тази, но и някои други нелогично- 
сти. Според валидните законопредписация, 
например, достатъчно е някой да построи къ
ща, в която може да се живее, но само по
ради това че не съвсем е завършена фасадата 
— обектът не може да бъде технически 
приет, и собственикът не е дължен с годи
ни да връща апартамента. Според проекта 
на -новия закон, компетентните общински ор
гани в такива случаи не са дължни да търсят 
изселване от апартамента. След това, ако ня 
кой от членовете построи къща, в която 
има условия за живеене на всички членове 
на семейството, те също така са дължни да 
се изселят от обществения апартамент-

Казваме на Николич, че нито Проекта 
на новия закон не е по-добре уредил всичко 

се счита за злоупотреба.
цел да се

ните почивки.
— В производителните организации има 

малко работници, които имат и къща и апар
тамент — заявява Вукашин Берендика, пред
седател на Синдиката в община Звездара. — 
Трудно може да се замисли, че човек който 
работи заедно с дългогодишни квартиранти 
да ползува два жилищни обекта. Пробле
мът е в Закона, който позволява шя'кой да има 
къща в Панчево или око/го Смедерево, която 
може би струва стар милиард, а същевре- 

■ М0нно да има право да задържи наличния 
или да конкурира за нов апаиртамент. Хо
рата във фабриките са огорчени за това.

И Берендика, казва, че акцията гюмалко 
стихва. Доколисото Синдикатът <ие получи 
пълна подкрепа от Съиоза /на комунистите и 
останалите и доколкото всичко се сведе на 
активността на изпълнителния отбор в ООСТ 
не може да се очакват ш-забележителни 
промени.

Миролюб Зарич, председател на Синди
калния съвет в Нови Белград, твърди, че в 
колективите има и отпори при преброяване
то ,на жилищния фонд. Все пак, той ни спо
менава някои организации (една ООСТ в 
„Рад”, ИМТ, .„Напред"), в които се опитват 
да строят нещо. От Друга страна, председа
телите на синдикалните организации в служ
бите на органите <и организациите във феде- 

СР Сърбия (в Нови Белград са

да помагат на

онова, което инак 
Да кажем, развода н'а брак с

апартамента, пренасянето на собстве-запази
ничеството на близък роднина, който не е 
член на семейството и т-н. Известно е, че 
такива работи се често вършат, говори се 

пак се търпят- От Друга стра
на, понякога сме много строги, особено ако 

големите градове, когато трябва 
изселят бедни семейства от помощни

за тях, а все

се касае за
да се
помещения, мазета и подобни, в които са се 
настанили1 безправно.

Николич обяснява, че Зажонът е еднакво 
и към лъжливо разведе-остър към всички:

към онези, които безправно живеят в 
I пометения. Но, както и винаги, за

маже малко работи да решава ако ия- 
достатънен контрол в трудовите органи

зации, >в общинските органи и т-Н. Когато, 
компетентните в общините ткивни 

биеха чели съобщенията във вестни-

ните и
помощни
конът не
ма

например 
матерно -
ците за издаването на квартири в Белград, 

леезно биха установили кой нарушава 
издава цял апартамент об

ществена собственост (позволено е издаване 
от апартамента). За това не се води

в частни ръце.
Какво би трябвало да се направи, та ак

цията да бъде успешна?
Известно е, колко къщи са построени 

край морето ;и в планините с помощта на 
кредити от банките и трудовите организации 
— казва Рамич. — Собствениците на тези 
къщи имат апартаменти. Добре е известно и 
това колко семейства в Белград с години ра
ботят и отелят средства за жилищно стро
ителство

много 
закона с това, че

на част
сметка нито в трудовите организации, в кои
то главно се знае кой къде живее и какво рацията и в 

оградите на Съюзния изпълнителен съвет и 
на сюзните ,и републиканските органи паоб- 
щественочполитииооките организации) най че
сто не се обаждат на поканите-

има.
Затова е ясно, казва Николич, че Синди

катът се опитва със специална акция да 
промени онова, което са /длъжни да проме- жмвеят без апартаменти. Сле-а



<• Комунист
Но пак, ако знаем, че ю големите гР&-

ссмейства с 
и по-

дователно, сегашната акщш може да успее
само ако се отнемат обществените средства 
от онези, които разполагат с издтщек 
пща повърхнина. За Белград това би 
вадо, че във всичка 1тс шестнадесет общини 
всеки ко1дю има къща на тази територия — 
трябва обезателно да върне апартамента. 
КъД1 Ьдраево, Младеиовац, Смедерево — има 
много къщи, чиито собственици имат апар
таменти в града. Например, в село Раковица, 
три километра от община Раковица, според 
Закона, човек може да има къща, а в цен
търа на града апартамент.

има иси като квартирант, докато някои си 
апартамент и «къща. Този .„някой си" 
на този работник част от къщата 
тамепта. Това са рентиери. В Раковица идват 
хора на работа от еремските села, от 
во, от Раля — тридесет години пътуват все
кидневно и работят «в смени. Кой и 
е по-добър” от тези хора, че освен 
на периферията да има и апартамент в цен
търа на града? Ако са вече с помощта 
кредити построили къща в Калуджерица или 
и Гроцка — нека тамо и живеят и нека пъ
туват чт работа. Впрочем, така. живеят ра- 
ботниците и никой в това пе вижда големи 
проблеми.

Докато записваме тези Рамичевм думи 
съзнателни сме за факта, че той не е 
сем нрав. Не можем днес, по Закона, да по
зволяваме на хората да влагат средства в 
построяването на къща, макар че имат апар
тамент, а утредеи нещо от това да им взи
маме. С това действително ле бихме нама
лили неоправданите социални разлики, защо- 
то всичко онова, което става в жилищната 
област е .последица на съвкупните отношения 
в обществото.

дове предимно работническите 
години нямат сигурен подслон и че 
край целенасоченото жилищно строителство 
— бавно се постигат промени, тогава акция
та, от която започнахме, както изглежда, да 
се* спъваме — има преди всичко класов белег.

В това отношение Рамич е прав. Ако сме 
които живеят в едно,

издава 
или апар-жилм-

означа-
Панче-

с какво
къща

внимателни към хората 
а печелят от друго жилище, докато 
временно търпим това, че работниците ох де- 
делят от своите приходи за да .плащат наем 
на тези рентиери, тогава зова е тема за по- 
широки анализи. Ето защо, синдикалната ак- 
ция „Имаш къща . •трябва да разберем ка- 
то изпит на нашата социална политика. До- 
колжото нещо малко осъществим от зами' 
с леното на конгресите, това ще бъде 
причина за недоволства. Ако пък ,този 
пресечем една от „златните жици на ^ 
праиданиге социални разлики, това ще оъде 
начина)ние, което във всеки случай не реша
ва проблемите в жилищната област, но поне 
ги намалява или и уеднквява.

А толкова от тази акция можем: да очак- 
Бранислав Радивойша

съще-на

РЕНТИЕРИ И КВАРТИРАНТИ
На Рамич казваме, че би трябвало да бъ

дем по-реални. Какво би означавало това за 
хората които има къщи на двадесет и триде
сет «километра далече от градското „ядро”? 
Не е логично сега да им се отнеме апарта
мента ако може би много са пестили и по
строили къща далече от града.

— Това не е лопично, — казва Рамич — 
обаче още по-малко е логично, когато рабат- 
никът в раковишката леярна с петнадесет 
години трудов стаж живее със семейството

съв- нова
път
нео-

ваме.

Коментар ^
СЪЮЗЪТ НА СИНДИКАТИТЕ

^|р
повггща за действуването и лове- ференциятз за печата» че „социал 
деннето на представителите ла Син- ната карта” не е изооретение на 
дпката в общностите за цените. Синдиката и че пуоличнрто 
От Войводина пристигна и вестта, съждане ще реши за нейната ло- 
че организациите на Синдиката нататъшна съдба. В същото време 
разглеждали поскъпвай пята на в синдикалните организации
„своите” ООСТ и — оценили ги ка- пристигнаха специални формулд- 
го правилни. ри, които попълват само работни

ци с ниски приходи. По всичко 
Заедно с борбата за намаляване личи, че и успехът на тази акция

е доведен под въпрос-

условието някойните само при 
друг да им покрие загубите, кои
то в този случай биха се натру
пали. Това са само два тазгодиш-

об-

ни примери на неуспешни инициа
тиви на оргакизацията на работни
ците. Дали става въпрос за форум 
на и кампанийна работа и раздви 
жване на акции без предварител
ни анализи и прогнози за тяхното 
осъществяване? На този въпрос 
отговор би трябвало да даде са
мият Синдикат, още повече, че 
посочените акции не- са единст
вени.

Провалени
инициативи

вече

на цените, Синдикатът, сериозно
загрижен за егзистенцията на тру 
дещите се с малки заплати, 
застъпи за помощ на онези които 
не могат да заработят достатъчно.
Конкретно бе казано по кой начин ката, една, която 
да се помогне на тези категории зът на синдикатите в Хърватско, 
население, със забележка, че со- нямаше съответен отклик в обше 
лидарността и в този момент тряб ствеността. Републиканският син- 
ва да се изяви и че пари за тази дикат и двама делегати в Събора 
помощ трябва да се намерят. 11ре- на СР Хърватско, да си приполг- 
дупреждението на Съюзния изпъл- ним, пред Конституционния съД на 
нителен съвет, че тази акция нд- Югославия оспориха Конституци-

И докато споменатите инициа-сс
тиви, както изглежда, разклатиха 
авторитета и доверието в Синди- 

развижи Съ*о-
Акцията „почивка на кредит” 

не даде очакваните резултати, за- 
щото, по всичко съдейки, бяха пре 
небрешати кредитните възмож
ности на банките, и туристическите 
агенции.

Някак по това време, в едно 
от летните кипящи разисквания, Ьо 
голюб Неделкович каза, че Синди
катът от вестниците узнава за . по 
ект-дванията. Удобен момент да 
влезе в схватка с цените, които 
из оонови започнаха да подкопа
ват стандарта на трудещите се, 
Синдикатът използува в август. 
След решението за „размразяване
то” ;на цените, настана „експло
зия” на цените и на най-треавите 
се „завъртя в главите”.

ВРЕМЕ Е СИНДИКАТЪТ КРИ 
ТИЧЕСКИ ДА ПРЕЦЕНИ РЕЗУЛ 
ТАТИТЕ НА РАБОТАТА СИ. ИС 
ТИНА Е, ЧЕ ТАЗИ ОРГАНИЗА 
ЦИЯ НЕ СЕ Е ЗАСТЪПВАЛА НИТО 

ЗА ЕДНО РЕШЕНИЕ ИЗВЪН 
КОНСТИТУЦИЯТА, НО И С АКТ 

Е, ЧЕ ТЯ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ 
ДОВОЛНА ОТ ОНОВА, КОЕТО 
ПРЕЗ ИЗТЕКЛИТЕ МЕСЕЦИ Е 
ПРАВИЛА

ма материално покритие, се наме- онността и законността- на газго- 
ри под обща осъда на заседание- дишната съюзна резолюция. Ге 
то на Председателството на Съве смятат, че е неконституционно и 
та на Съюза на югославските син- незаконно да се обуславя и свърз 
дикати. Добре е да се каже и то- ва увеличението на личния доход 
за, че Синдикатът подчерта, че пч с повишението на чистия доход, 
хидът от трудностите не е само защото с това работникът не се 
(3 социалните давания, но преди стимулира да работи повече и по- 
всичко в повишението на произ- добре, нито се подтиква да отделя

повече за акумулация.зодството и продуктивността.
Все пак „социалната карта” сро 

лона съпротива от страна на работ Понеже са в ход разискванията 
;;1лците* На работника тРябва да по Проекторезолюцията за следва 
се даде възможност да работи и щата година, трябва да се очак- 
да заработи — бе същността на за, че Синдикатът, като един от 
разговорите, които авторът на те- подписииците, ще успее да се из 
зи редове води в Бор, Майданпек. бори за това свое становище. 
Севоймо и Белград. Подобни изя
вления на работници можеха да се Толкова повече, защото само в 
прочетат и в дневния печат.

Наскоро реагира Синдикатът и лични доходи са изпълнени опре-, 
предупреди, че „социалната кар- деленията от тазгодишната резолю 
та” не е, „благодарейки” на пача- ция.
та, радиото и телевизията, добре На края, да заключим: в мо- 
разяонена и поради това е посре- мент е, изглежда. Синдикатът кри 

„на нож”. Рад1исав Йовано- рически и самокритически да пре- 
ггредседател на Председателст цени резултатите на своята ра-

Пред сезона на годишните почив
ки от Синдиката дойде предложе
ние за увеличение на (количеството 
на бензина за бонове, за да могат за 
етите с автомобилите си да ходяг 
на море. Предложението в част от 
обществеността бе прието едино
душно, въпреки, че бе известно в 
какви валутни трудности се нами
раме. Знаеше се, че нефтът 
пристига редовно и че резервите 
на бензин са „тънки”. На тази ини
циатива, която се провали, дойде 
нова — по-евтино летуване за тру 
дещите се. Синдикатът преговаря 
с туристическите агенции, и въп
реки че пак се знаеше, че те не 
диктуват цените. Агенциите можа 
ха да намалят цените на аранжма-

На прицела на Синдиката се 
намериха всички поскъпващия, а 

новата цена напреди всичко 
хляба. Състояха се редица заседа 
ния, от онези в общините, до засе 
данието на Председателството на 
Съвета на Съюза на югославските 

И епилогът на тази
разпределението на средствата зане

синдикати, 
акция, в която се включиха «и ком- 

органи на обществе-петентмите 
но—'политическите общности, е из- 

— хлябът в Белград гюев- 
25 пари, а в останалите об

вестен
т ;*'Ня с
щис-ш и е динар за килограм. Ме 
ждувременно, поне в дневния пе
чат, не прочетохме оценки и ста-

щната 
В(ИЧ 4
вото на Съвета на Съюза на оинди бота. 
кагите в Сърбия, изтъкна на кон- В, Мандич

редактор Влайко Кривокаиич, главни и отго- Адреси на редакциите на всички издания на 
порни редактори на републиканските и по- Комунист: Площад „Маркс и Енгаес” 11, те- 
крайниноките издания: Дубравко Цуран (СР лефонна централа 335-069 Белград • Адрес 
Бооиа и Херцеговина), д-р Живодар Джор- на редакцията -на изданията за СР Сърбия: 
джевич (СР Сърбия), Реджеп ХайРулаху" Нови Белград, Булевард .Ленин" 6, телефон 
(САП Косово), Петър Караянов (СР Македо- 627-793. 
ния), Янез Корошец (СР Славения), Мирко р1здава 
Михалевич (СР Хърватокю), Матия Новосел 
(СР Черна гара), Калман Петкюиич (САП 
Войводина) и Алберт Души (редактор на из- Печата се в четвъртък на сърбохърватски,

относно хърватско-сръбски (кирилица и лати- 
Председател на Издателския съвет на „Кому- цица), словенски, македоноки и албански 
нист” изданието за СР Сърбия д-р Богдан езици, а в съкратени издания на български 
Трифунович, заместник-председател Драгиша унгарски, словашки, румъноки и руоински 
Павлович.

Комунист
С указ на Президента на Републиката от 23 
декември 1964 година „Комунист” е отличен 
с Орден народно освобождение, а с указ от 
30 декември 1974 година с Орден братство и 
единство съо златен венец.
Директор и главен и отговорен редактор 
всички издания на „Комунист” Велко Мила-

Издателска трудова организация
„Комунист”.

на
данието за ЮНА).

динович.
Урежда единна редакционна колегия: дирск-

Велкоглавен и отговорен редактор
главен и отговорентор и

Миладюноюич, заместник езици.



Приет план за сеитба в 1984 година
(От 1-ва стр.) шншпка община да се на-кович .изтъкна, че произ-

земеделски когато те са- водството на храна у нас реди сред последните в
мо вършат изкупуване на региона в изпълнението нае стратегичеока задача от

стабилизационнатаселскостопански произве плана за изкупването на 
пшеница. Затова, подчер-

прог-
д©н<ия. Смешно е, каза той, рама и че не тъ!рпи отла-

та С. Велкович, зада кажем, че имаме само пред-гане по-нататък въпроса с
7 хектара обществени пло есенна сеитбапо-съвременното стоящатаоргани-

Витомир Йованович сто- трябва да се подготвим до<щи. зиране на селското
от с- Линово запозна деле паиство в общината. Той бре и не смее в никакъв
гатите с проблемите при случай да се допускат просъщо подчерта че през из-
тазгодишната вършитба с теклата сеитба, прибиране пуски и грешки.

След товачастните вършани. на реколтата и делегатитеизкупу-
Взимайки думата е рази били обсъдиха още няколко от-ването са до

чети и информации.скванията ипредседателят редица су-пуонати
на общ/инската скупщина 
в Бабушница Станко Вел-

бектдвни слабости. кои-
М. А.то са довели дотам Бабу-

БОСИЛЕГРАД
ПРЕЗ ЕСЕННАТА И ПРОЛЕТНА СЕИТБА 
В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА И«К ДА ЗАЖИВЕЕ ОБЩЕСТВЕНИЯТ КНТОР?
Отговорно-за всяка 

педя земя
ф В ЧАСТНИЯ СЕКТОР Е ЗАПЛАНУВАНО'ДА Бъ 
ДАТ ЗАСЕТИ 1700 ХА ПЛОЩ ф ООСТ „НАПРЕ 
ДЪК" ЧАКА ПРОЛЕТТА?

на селяните ползуваха то 
зи вид намаление на данъ 
ка и мерката се оказа 
твърде сполучлива.

И докато в частния се 
ктор се отвива конкретна 
дейност, общественият се 
ктор бездействува въпре
ки че разполага с над 
3000 ха 
площ. Трудещите се з 
ООСТ' „Напредък" се оп
равдават с факта, че об 
щественият имот е разно 
късан на малки парцели, 
а освен това организация 
та не притежава почти ни 
каква механизация. Но 
те все пак обещават, че 
ще направят конкретни 
крачки — напролет- Имен 
но, тогава всички общест 
вени плооци, годни за зе
ленчуково производ С ГБО 
ще бъдат засадени с мор
кови, кромид и друти зе- 1 
ленчукови растения, необ
ходими за цеха на „Здрав- 
йе".

Изхождайки от общо- значително увеличение на 
приетите определения, ка изораните площи. Все пак 
мпетентните фактори в заплануваните за сеитба 
Босилеград ска община по площи са само 12 на сто 
лагат усилия предстояща- от общите площи обработ 
та есенна и пролетна сеит заема земя в Босилеград- 
ба да бъдат по-резултат- ска община (над 15 000ха). 
ни от предишните- С пла- ООСТ „Напредък" пред 
на на общинския щаб по приема мерки за обезпеча 
сеитба се предвижда да ване на достатъчни коли 
бъдат заседни и засадени чества семена и изкустве- 
над 1700 ха ниви и гради ни торове. Известно коли- 
ни в частния сектор. По-

• ПРЕЗ ЕСЕНТА НА НАСТОЯЩАТА ГОДИ
НА ТРЯБВА ДА СЕ ЗАСЕЯТ 4250 ДЕКАРА С ПШЕ
НИЦА И 780 ДКА С РЪЖ, А ПРЕЗ ПРОЛЕТТА НА 
ИДУЩАТА ГОДИНА 5470 ДКА С ЦАРЕВИЦА, 2860 
ДКА С ЕЧЕМИК И 1710 ДКА С ОВЕС ЯРА-СОРТО- 
ВЕ е ВСЕ ОЩЕ НЕ Е РЕШЕНО СНАБДЯВАНЕТО 
С МИНЕРАЛНИ ТОРОВЕ И ХИБРИДНИ СЕМЕНА

обработваема

чество торове вече има в 
голяма част от запланува- ' запас. Обаче това не зна- 
ните площи ще бъдат за

С приетата акционна 
програма за есенната сеит 
ба през настоящата и про 
легна сеитба за идущата 
година Сурдулишка общи
на се приобщава към уси
лията за ускорено разви
тие на селското стопан
ство в Южноморавски ре
гион. При това се изхож
да, че производството на 
храна е една от основни
те задачи на развойната 
политика, обосноваваща се 
върху активирането на раз 
полагаемите потенциали 
в селското стопанство. 
Ето защо на различни рав 
нища задълбочено се об
съжда готовността на сел
скостопанските организа 
ции и частните селскосто
пански производители да 
засеят по-големи площи с

Според приетата акцион 
на програма за тазгодиш
ната есенна сеитба на те
риторията на общината 
трябва да се засеях 4250 
декара с пшеница.. Предвй 
жда се също така засява
нето на 780 декара с ръж. 
През пролетта на идуща
та година с царевица ще 
бъдат засети 5470 декара 
площи. С яра-сортове ече
мик ще бъдат засети 2860 
декара, а с овес 1710 дка. 
Предвижда се засаждане 
на т^тюн на площ от 
декара.

За есенната сеитба ще 
бъдат необходими 285 то
на азотни и друш минерал 
ни торове. За пролетната 
пък сеитба ще бъдат необ
ходими още 992 тона ми
нерални торове. Трябва да 
се посочи, че все още не 
са снабдени необходимите 
количества и за есенната, 
и за пролетната сеитба. 
Известно затруднение пре
дставлява и иабавката на 
хибридни семена лшепина, 
царевица и други 
ри. А известно е, 
висококачествени 
и добивите не могат да бъ 
дат високи.

чи, че на този 
да има трудности. Акция
та не може да върви успе
шно без пълна мобилиза
ция на субектите, защото 
възможностите на селско
стопанските производители 
са скромни, а обществе-

план няма
сети с житни растения 
(около 1400 ха), а на оста
налата част от площите ще 
бъдат засадени зеленчуци. 
С ечемик ще се засеят 
703 ха-, с овес 518 ха, с 

121 ха и с пшеницаръж
59 ха. На 258 ха ще бъдаг ният сектор досега не съз 
посадени картофи, на 34 даде основа за съвремен- 
ха моркови и на 44 ха но селскостопанско про- 
кром'КД. Според неофнци изводство. Най-конкретна 
ална преценка на опециа- помощ' засега оказва об 
листите, праг нормални кли щинската скупщина, коя 
матически условия тряб- то и догодина ще освобо- 
ва да се съберат 3500 *-о- ди селяните от облагания

та върху кадастралния до
ход за всяка изорана ни
ва. През настоящата годи-

Остава да се надяваме, 
че заетите в „Напредък" 
ще изпълнят обещание! о 
ои, защото е крайно време 
и те да се включат в бор
бата за храна.

97 0

на зъ,рно.
Ако се осъществи пла

нът, ще бъде отбелязано ' М. Янев

ИЗКУПУВАНЕТО НА ПШЕНИЦА В ДИМИТРОВГРАД

Пламът още ие е изпълнен
за връшитба с вършачка, 
може да се очаква планър 
да бъде изпълнен. Но за 
да се осъществи това, ну- 

тоша, а с „Жи- жни са максимални уси
лия на всички обществе
но-политически сили, а 
преди всичко на заетите 

вид, че все още мм а лица, в ..Кооперант". 
конто не са предали 'нае
ма за комб айнцране или

есенници и пролетници.
■ Въпреки че жетвата от

давна завърши, изкупува
нето на пшеницата все 
още трае. Запланувано е 
да се изкупят 840 тона, а 
до 28 септември са изку
пени 735.5 тона или 87,55 
на сто От плана.

От наем за к о мбайни ра
йе са събрани 235,7 тона, 
34,06 са изкупени като па

варен излишек, от догово
реното производство са 
осъществени 54,6 тона. 
ООСТ „Нишава” е пропз- 

350,5

ОБНАДЕЖДАВАЩИ
РЕЗУЛТАТИ

Опитът от миналата го
дина в реализацията па 
първата акционна програ
ма от този вид, приета за 
територията на общината, 
показа, че когато се ан
гажират всички стуктури, 

се осъществят

чела
топромет” от Ниш са об
менени за брашно 60,4 то
на пшеница. Имайки пред

кул ту 
че без
семена

А. Т.
могат да
всички запланувани задачи 

цели. С общи
Следва накрая да се на

помни, че изпълнението на 
акционната програма по 

резултати, есенна и пролетна сеитба 
Именно от запланувани може да се изпълни цяло- 

те 4300 дка с гоненица са стно единствено, ако всич 
засети 4250 дка, относно ки компетентни поемат 
99 на сто от плана, а от своята част на огговор- 
заплануваните 5300 дка с пост и отговорно приегь- 
дарепица планът е изпъл- пят към изпълнението на 

стопропентно. Според набелязаните планови зада 
2070 дка с пшеница чи. Миналогодишният опит 

показва, че със синхрони
зирана акция на всички 
субекти наистина могат 
да се постигнат и се по
стигат добри резултати.

Сг. Н.

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА МОК НА ССТН В НИШ
и поставени 
усилия са постигнати 
нздеждавзщи

об- До 10 октвмври—анализ на подготвената
До 10 октомври ще 

трябва да бъдат приети 
общинските 
есенна и пролетна сеитба,

хектара. Предвижда се съ
що така, при, нормални 
климатически условия, да 
бъдат произведени към 
191 060 тона пшеница, от 
които да бъдат изкупени 
— 80 000 тона.

В осъществяването на 
тази отговорна и сложна 
стабилизационна задача 
беше подчертано, че 
Социалистическият съ
юз трябва да застане наче

Приемането на Акциои- 
ната програма за есенната 
и пролетна сеитба 1983/84 
година беше главна 
на проведеното на 
тем1Врн заседание на Меж
дуобщиноката 
ция на Социалистическия, 
съ,ю в Ниш. Запланувано е 
в региона да бъдат засети 
с пшеница 62 400 хектара, 
от които на обществения 
1400 и на частния 61000

л.о.

планове по
тема 

30 сеп нато наред с тази се раз
решават и други недоразу 
мания, какоото е — утвър 
ж,даване на точната брой
ка на обработваемите п.чо 
щи, около конто в някои 
общини се водят обширни 
и безплодни дискусии.

нен 
плана
са на договорни начала и 
планът е преизпълнен. Об- 

са били договорени 
2400 дка. Планът заизкупу 
ване па пшеницата е из
пълнен цялостно.

копферен-

пю

М. А.
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ШЛ ка ат а ра.
БОСИЛЕГРАД: ПО ВЪПРОСА НА ОГРАМОТЯВАНЕТО НА ВЪЗРАСТНИТЕ Съобщеше ш 

издателство
„Бяатство“

Да се ускори акцията
Съгласно 

договор за ограмотяване и 
соновно образование на въ 
зрастшгге в СР Сърбия, 
до края на 1985 година трл 
бва да се «изкорени негра
мотността във всички сре
ди. Още повече като се има 
предвид, че в социалисти
ческата самюуправителма 
практиа и делегатската си 
стелш образованието има 
важна обществена роля. 
Затова премахването на не 
грамотността и основното 
образование на възрастни
те по своя характер и зна 
чение се нарежда в съще
ствените въпроси, от чие- 
то бързо и успешно разре
шаване зависи и ускорени 
ят обществен прогрес.

Изхождайки От това зна 
чение, акцията в Бос-иле-

обществения градска община още през 
миналата учебна годила 
бе раздвижена «и приета 
от страна на всички обще 
ствсно -политни ески орга
низации и общинската ску 
пщина. Досега обаче тази 
твърде важна обществена 
задача е само мъртво сло
во на^ хартия.

Именно, от 422 негра-мот 
пи лица, от които 386 са 
до 50-годишна възраст, в 
течение на миналата учеб
на година са ограмотени 
само 15 души (10 в Горно 
Тлъмино — Барат&рска ма 
хала и 5 в село Назърица). 
Поради това, през пипа
лата седмица, този въпрос 
бе още веднаж предмет 
на обсъждане на съвмест
ното заседание на акцион- 
кия комитет за провежда

не на акцията с ръководи
телите ма обществено-по
литическите 
и най-отговорните лица От 
основното образование и 
възлиташе в общината.

Договорено е акцията 
веднага да се раздвижи 
във всички местни общно
сти където има неграмот
ни лица, основните учили
ща да изготвят съответни 
планове за премахване не
грамотността, като при то
ва включат учителите от

организации

РЕДАКЦИЯТА за книгоиздателска дейност 
при Издателство Братство" осведомява заин
тересуваните граждани от българската народ
ност в Югославия, които се занимават с твор
ческа литературна, научна и публицистическа 
дейност трябва навременно да подготвят" 
предадат РЪКОПИСИТЕ СИ ЗА ПЛАНА ЗА 
СЛЕДВАЩАТА 1984 ГОДИНА, КРАЕН СРОК 
ЗА ДОСТАВЯНЕ Е 30 НОЕМВРИ ТАЗИ ГОДИ-пои I, в е; ЩМСТ1 »енит е учили

ща. В акцията трябва да 
се включат и всички обще 
ств©н о - п олити ч ески ф а к- 
тори, а СОИ да обезпечи 
необходими средства за 
всеки кандидат, който по
сещава обучението.

ПА.
Ръкописите трябва да са написани на бъл- 

пишеша машина, раздел тройкагарски език на 
в три екземпляра.

Могат да се доставят ръкописи из следни
те области:
' Стихосбсирки и поеми

* Сборници от разкази и новели
* Романи и повести
- Публицистични и научни произведени#
* Сборници изворни народни умотворения °т 

нашите краища и
* Преведи на произведения от посочените жан

рове
Издателството радушно ще приеме ръкопи

си на стихосбирки, сборници от разкази, лове- 
сти и новели за деца и юноши.

Обръщахте внимание, че според решението 
на Издателския съвет и Събранието на трудо
вата общност за плана на 
дейност за следващата година не ще се приемат 
заглавия и концепции на произведения, а само 
готози ръкописи.

м. я.
ДИМИТРОВГРАДСКИЯТ КИНО РЕПЕРТОАР

Какво публиката обича?
организирани. С идването 
на студеното време, по
точно с привършването на 
полските работи, 
да работи и подвижното 
кино. На .неговия репер
тоар са почти само домаш 
ни филми с тематика от 
Народноосвободителна бор 
ба и следвоенното изграж 
дане. което свидетелству- 
ва за два подхода при

НАЙ-ПОСЕТЕНИ ФИЛМИ ПРЕЗ МИНАЛИЯ 
-МЕСЕЦ — „ВАРИОЛА ВЕРА” И „ТЯСНА КОЖА”

Димитровградското ки
но, което работи в съста
ва на центъра за култура 
„25 май", всеки месец 
прожектира средно 12—14 
филми. Това представлява 
значителен извор на пари
чни средства за самия 
Център- Така например за 
първите девет месеца та
зи година киното е „вне
сло” около 78 стари/ ми
лиона 'динара в касата на 
Центъра за култура. Най- 
гледаните филми и тук 
както и другаде са двата 
домашни филма, 
ла вера” и „Тясна кожа”. 
Интересът за тях е 
значителен, така че са ор
ганизирани по няколко ки- 
н опрел став ления • След тях 
най-посетени са филмите 
с Брус Ли.

Какво всъдшост опреде
ля репертоара на 
ь Димитровград? 
интер©сът на 
■или нещо друго? Ако се 

предвид посоченият 
факт, че домашните фил- 

найдюсетени, трябва

филми все пак би могла 
да се направи, но от дру
га страна трябва да се за
читат и финансовите ефек 
ти от всеки филм. Това 
като че ли е решаващо, 
когато се прави подбор 
на филмите за всеки ме
сец. Може би това, от тях 
на гледна точка е в ред, 
защо то през зимата „тряб 
ва да се заработи поне за 
отоплението в залата”. От

започва

киигоиздателската

РЕДАКЦИЯ ЗА КНИГОИЗДАТЕЛСКА 
ДЕЙНОСТ ПРИ ИЗДАТЕЛСТВО 
„БРАТСТВО”определянето на реперто

ара на киното. ч.А. Т.

друга пък гледна точка, 
имайки предвид структу
рата на публиката (пре- 

„Варио- димно ученици и младе
жи), едва ли може да се 

бш говори за възпитание на 
същата в духа >на нашето 
социалистическо

ТИТО” В ДИМИТРОВГРАДВ ОВО „ЙОСИП БРОЗ

Бетата извънучилищна дейност
работят групите за басект 
бол, тенис на маса, фут
бол, които водят препода „ 
вателите по физическо въз 
литзвие. От секцията на 
стрелците своите редове 
след известно време си
гурно ще може да попъл
ни дружеството на стрел
ците ,Граничар”. За пръв 
път тази година в насоче
ното образование ще бъде 
оформена секция за архе
ологически
О новооформената секция 
при Центъра за култура 
тя трябва да допринесе за 
развитие на музейното де
ло в града.

Ясно е, че всяко учили- за извънучилищна дейност- 
ще дава основни знания Всеки ученик (спрямо сво 
за всички ученици, незави ите способности и 
симо от способностите ил1 ния) и тази година 
да ги приемат. Затова за да се запише в една от 
всички заинтересовани да секциите, 
разширяват и задълбоча- ход е записването на уче- 
ват знанията си съ.ществу виците в определени сек
ват многобройни секции ции. До 10 октомври тРяб 

' ва да бъдат оформени вен 
чки секции, и да започнат 
с работа.

В ОВО ще работи сек
цията на младите литера
тори, а е рамките на учи
лищната библиотека вече 
успешно работи и клубът 
на младите писатели. Сек
цията на техниците сигур
но ще бъде място за изра 
боцка на нови модели ра
зни учебни помагала, дока- 
то секцията на историци
те и тази година ще про
дължи с викторината, „Ти 

революция, мир”. В 
.рамките на музикалната 
секция безспорно ще се 
намерят нови таланти за 
ученическата музика, а в 
секцията по изобразител
но изкуство може би ще 
израстие някой млад худо
жник, който да продъл
жи традицията на вече из- 
вестните димитровградски 
художници. В секцията по 

У физическа култура

разви-
жела-
може

тие.
Освен редовни предста

вления, поне един път ме 
сечно на репертоара са 
и специални филми за де
цата, Тогава прожекциите 
са дневни, а посещенията

В момента в
киното 

Дали 
публиката

лима г
БОСИЛЕГРАДми са

изследвания.да се очаква по-често да 
се намират на репертоара 
на -киното. От списъка на 
купените филми за октом
ври месец ясно се вижда, 
че -само един филм е юго 

Оста- 
Хонг Конг

На основното училище „Георги 
Димитров“ — високо отличие

Неотдавна, по повод Третия поход на пио-
на свободатаславска продукция- За отбелязване е, че вся 

ка секция се води от пред 
ме гни те преподаватели, за

в Сърбия „По пътеките 
за осъществени извънредни резултати в

нерите 
'83”, а
1извнучмцшщ>ната дейност, преди всичко в таче
нето и развитието на революционните традиции 

поколения, общинският отбор на 
Босилеград отличи 

„Георги Димитров” с Емблема на

на ли те са от 
(акционни с Брус Ли) и 
тези, в които сексът е на 

В Центъра да може да .се направи 
правилен подбор -на теми
те, които ще бъдат обра
ботвани. Голям брой чле
нове на секциите в обра
зователно

първо място, 
за култура изтъкват че ви 
нзта за това не е до тях, 
а до предложенията,

дават дистрибутив- 
предпрИяти-я „Мора

ва филм”, „Авала филм”, 
„Весна филм” и други. В 

на какзаното

сред младите 
Съюза на бойците от основ-

т°»ното училище 
Съюзния отбор на Съюза на бойците на Юго-кои-

то им 
нит е възлитателна-славия-

Без съмнение, че това високо отличие Ще 
по-голям подтик на всички трудещи

та организация членуват и 
в секциите, които съще
ствуват при Центъра за
култура в Димитровград. 
Такъв е случаят с танцьо 
ри във фолклорната сек
ция. Разбира се, това са
мо може да бъде от поп- 
за и на Центъра, и на та
зи секция в ОВО. А. Т.

даде още
се в това просветно ведомство за още по-съдър
жателна дейност в тази насока. Още повече, че 
това отличие им се присъжда в годината, ко
гато чествуваме 40 години от славните битки 
на река Неретва и Оутйеска, както и 40 го
дини от Второто заседание на АВНОЮ.

п-одкрекпа 
показват филмовите ката
лози на споменатите пред 

Изборът е съв-приятия-
сем в съзвучие с

на димитровградско
репер-

М я.тоара
то кино. Може би малка .

към по-добри V пак ще
корекция
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Младежка трибуна * Младежка трибуна
в ТИТОВИЯТ ФОНД НА ЮГОСЛАВИЯ ПРЕЗ ИЗТЕКЛИТЕ ЧЕТИРИ ГОДИНИ

В

Непрекъснато се увеличава броят 

на стипендиантитеВиждат перспективи 

в родното село * През изтеклите четири години са отпуснати 
12 887 стипендии на млади работници и депа от 
работнически семейства

В Титовия фонд за сти- 
пендиране на млади работ 
ници и деца от работниче
ски семейства досега се 
зачлениха над 3 
югославяни, а броят на 
стипендиантите 
нато се увеличава. През 
изтеклите четири години 
От този фонд са отпусна-

Председателството на 
Съюзната конференция на 
ССТНЮ тези дни даде по
ложителна оценка на уси
лията на Фонда за пови
шаване на образователно
то и общото културно ра
внище на младите работ
ници и оказа подкрепа на 
основното определение на 
Титовия фонд: политиката 
на стипендирането да бъ
де в унисон с потребите 
на сдружения труд и об
ществото като цяло.

ти 12 887 стипендии. Досе
га Фойдът е отпуснал об
що 26 023 
които 89 са дадени на де
ца на наши работници, на
миращи се на временна 
работа в чужбина. Със 
средства на Титовия фонд 
досега са изшколувани 
10 558 девойки и младежи.

Смиловци е еДно от селата в Димитров
градска община, в което все още има млади хо
ра. Наистина и тук не са много — в първична
та организация на Съюза на 
младеж членуват петнадесетина 
момчета. Малцина 
полета.

стипендии, от

социалистическата 
момичета и 

са, но са активни на много

милиона

непрекьс

От разискванията, които благодарност 
се водиха на предизборно
то събрание на смиловска 
та младежка организация 
(след запознаването на 
членовете с Дългосрочна
та програма по икономиче 
ска стабилизация) получи 
се впечатлението, че ио- 
вечето от тези млади хора 
виждат собствената си 
перспектива в родното се
ло. Надеждите им са свър 
зани с откриването на 
цех на „Вулкан" от Ниш.
Разбира се, ясно им е, че 
в цеха не може да има 
места за всички, и затова 
съблюдават една друга ди- 
мензия на този стопански 
похват. Именно, когато за 
почне производство в це
ха, тук и земеделието ще 
възвърне перспективност!а 
си. Мнозина от младежите 
сериозно възнамеряват Да 
използуват този шанс. Мла 
дите засегнаха много въп 
роси и във връзка със зап 
лануваната мелиорация на 
Смилрвско поле, открива
нето на кравеферма и пр.
Въпросите са отправени 
по адрес на селскостопан
ската трудова организа
ция- ,,Сточар" в Димитров
град, а отговора с нетърпе 
ние очакват, не само де
войките и младежите, но 
и останалите смиловчани.

на тях за 
най-активното им участие 
в гасенето на пожари, из
бухнали това лято, в кои 
то можеше да изгори и 
голяма част от имущество 
то на „Сточар". На посоче 
ното събрание беше 
изразена надеждата, че 
на съвместно- събрание с 
представители на коопера 
цията, местната общност, 
местната организация на 
ССТН и първичната орга 
низация на СК ще бъде 
изнамерено приемливо за 
всички решение. При то
ва трябва обезателно да

БАБУШНИЦА Шест стипендии от Титовия фонд
наречените дефицитни сне 
циалности, от които се 
нуждае сдруженият труд 
в общината, но защото 
разполагаемите средства 
не позволяват отпускане 
на повече стипендии. По
настоящем в Титовия 
фонд в общината има са
мо около 120 хиляди ди
нара. Имайки предвид, че 
стипендиантите тРябва да 
получват месечно по 3500 
до над 6000 динара, сега
шните средства въобще не 
са достатъчни. Председа
телят на общинския синди' 
кален съвет в Бабушница 
Видойко Петрович казва, 
че се полагат усилия тези 
средства да се увеличат- 
Още повече ако се има 
предвид, че за всеки обез
печен динар в общината 
републиканският Титов 
фсмд отпуска по 2,88 ди
нара.

фВсред стипендиантите няма работници 
Ф Понастоящем в Титовия фонд в общината 
около 120 хиляди динара и се полагат усилия 

за увеличение на средствата
има

Изпълнителният съвет
на Титовия фонд в Бабу
шница, на състоялото се

рият за ветеринарен тех
ник ,а третият за техник- 
физиотерапеут).

Всред
трима са деца на селско
стопански производители, 
което е особено важно, но 
все още, както на гози, 
така и на досегашните 
конкурси (досега тази сти 
пендия ползуваха или пол
зуват около 30 души) за 
стипендия не кандидаг- 
ствуваха млади работни
ци от материалното произ
водство.

неотдавна заседание отпу
сна шест стипендии — 
три на студенти и три на 
средношколци. Стипенди
ите са отпуснати на сту
денти и ученици, които 
следват или се учат в оне
зи висши, полувисши и 
средни училища, където 
се образовават кадри, по
требни на сдружения труд 
в общината (един студент 
следва факултет по сел
ско стопанство, един вете
ринарен факултет, а тре
тият пол увиеше училище 
за физиотерапеути; от у че 
ниците един се готви за 
лаборант по химия, зто-

стипендиангите

се взелге предвид и наме
рението на младежта да 
възобнови някога извест
ния смиловски духов ор 
кестър. Инструментите са 
запазени, а сред младите 
има музикални таланти. 
Ако успеят да осъществят 
намерението си, сигурно 
ще вземат участие и в по 
пулярната манифестация 
„Срещи на селата".

На сегашния конкурс 
конкурираха 15 души. Всп 
чките не получиха сти
пендии не само затова, че 
не се школуват за такаА. Ташков В. Б

МЛАДЕЖТА ОТ ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА В ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЪЛГОСРОЧНАТА ПРОГРАМА 
ПО ИКОНОМИЧЕСКА СТ АБИЛИЗАЦИЯ

С повече производствени съревнования
Многобройни са комуна 

лно-битовите акции, в ко 
органи-

В реализацията на зада
чите от Дългосрочната

провеждане на добровол
ни трудови акции. Зана. 
пред трябва редовно да се 
следи дейността на всеки 
член, а на всеки три ме
сеца да се обсъжда актив
ността на първичната орга 
низация като цяло. Във - 
връзка с тези задачи все
ки член на Председател
ството получи конкретни 
задължения.

Втората част на прогр»- 
мата е комплекс от зада
чи на младежките органи
зации за ускорено трудо- 
Устрояване на млади ква
лифицирани кадри.

ито младежката
зация е участвувала нара програма по икономичес- 
вно с останалите субекти, «а стабилизация младите 
С пари, осъществени с работници и работнички 
труд в тези акции, са ку от основните организации 
пили радио-грамофон, оба на сдружения тРУД в Ди- 
че помещението, в което митровград трябва да бъ- 
организират събрания и дат оред най-активните, 
танцови забави, им създа За да бъДе така на прак- 
ва големи трудности. По тика, а не само на думи, 
дът е съвсем нестабилен Председателството на об- 
и лесно може да се случи щинока-га конференция на 
злополука, когато в поме- Съюза на социалистичес- 
щението се намерят мно- ката младеж застана на 
го хора. Младите са сърди становище, че освен акци- 
ти на „Сточар”, който по ята „Млад работник —

1 жетвата събира моуправител” тРябва да,се 
житото. Те са съглас раздвижат и други акции, 

житото трябва да в които състезателският

са-
време на 
тук 
ни, 40
се събере някъде. но "е дух ще допринася за уве- 
могат да се примирят с^ личаване на производегво- 
практиката на' „Сточар” то. Провеждането на ста
да не изпълнява дадените билизационните програми 
обещания- А тази оргаииза 

беите обещала, да под

Младежите и девойките 
от Димитровградска общи 
на се запознават с Дълго-

От младите се очаква голям принос за стабилизацията

ОК па ССМ в Димитров
град обсъди и прие про
грама от активности, свър 
зани с реализацията на 
Дългосрочната 
Програмата се състои от 
две части. В първата част 
са набелязани задачи па 
младите в осъществяване
то на политиката по иконо 
мическа стабилизация. На

преден план е изостряне
то на отговорността на 
всеки член на 
овоята и дейността на пър 
вичната организация на 
ССМ. Една от целите 
е и да се повиши ор
ганизираността па първич 
ните младежки организа
ции. Свободните съботи 
трябва да се ползуват за

срочната програма по ико 
но.мическа стабилизация в 
рамките на изборната ден 
ност, която ще приключи 
до 10 октомври. След това 
ще започне изборна дей
ност в общинската конфе
ренция на ССМ в Дими
тровград.

ССМ за
е възможност да се напра
ви разграничаване и вмладе 
жките организации в тру
довите колективи: да се от 
странят лентяите от редо

програма.ция
греда,напуквалатапре

след като изпразни поме
щението. Младите считат. вете на истииоикте млади 
че това трябваше да бъде работници.

А. Т.Председателствотонаправено поне в знак на на

СТРАНИЦА 9Братство * 7 октомври 1Н83



В ООСТ „ЛИСЦА” — БАБУШНИЦА член 42 на Закона за обше- 
икформиранс, точка 6 на учредител- 

МОК на ССТН в Ниш и МОК иа 
124 и 125 на Статута 

„Брат-

Въз основа па
сгиеното
НИ}/ акт «а
ССТН в Лесковац и член 
на Издателската трудова организация 
ство" в Ниш, и съгласно решенията на Пред- 

МОК на ССТН в Ниш от 22В основната организа
ция на сдружения труд 
„Лисна" в Бабушшща по
край всекидневния трудов 
ритъм, ударението основа
телно се поставя и върху 
ефикасното 
по време на евентуални но 
жари. Още повече ако се 
«ма предвид, че тази тек
стилна организация, която 
произвежда различни сухи 
ени, в производството си 
употребява лесно запалва
щи материали >и че имуще 
ствтОч й възлиза на някол 
ко десетки милиона .дина
ра. За осъществяване на 
приетия през януари т-г. 
план по противпожарна 
защита, (изготвен въз осно 
ва на най-новите законо- 
предписания в тази об
ласт, организацията отде
ля и значителни матери
ални средства. С това се 
създават условия не само 
за по-ефикасно действува- 
не на новоформираното до
броволно провтивопожарно

за доене на ножари и на 
токовата и гръмоотводна 
Iинсталации. С цел да се 
•изкоренява незнанието1, ко 
ето често предизвиква но
жари, тук не малко вни- 
машие се посвещава и на 
оспособяването на работ
ниците за потугиване на 
пожари. Почти една тре
та От 217-те работници 
(предимно са жени), вече 
са оспособепи за ефикас- 
но действуваме в такива 
моменти. Според приетото 
решение на трудовия съ
вет, в организацията от 
10 т,м. ще започне курс 
по противопожарна защи
та, но време на който и 
ос таналите ще овладеят с 
основните, необходими зна 
нид и противопожарни уре 
ди. За целта организация 
та е потърсила помощ от 
професионалното противо 
пожарно дружество в Ли-

дружество, но и за дей
ствувате на организация
та като цяло.

Мирослав Петрович, се 
кретар на тази трудова ор
ганизация казва че от но
ва година насам за обез
печаването на различни 
п р отивоп ож арии съоръ ж е- 
ния са изразходвани око
ло 55 хиляди динара. За на 
бавка на всички шеобходн 
ми приспособления за де
сетте членове на друже
ството са необходими още 
70 хиляди динара. Тези 
средства са обезпечени и 
с набавката на съоръже
нията ще създадем всич
ки налични възможности 
за ефикасното му действу 
ване в евентуални пожа-

седателството на
септември 1983 родинд. и Председателството 
МОК на ССТН на ЮЖноморавски регион от

КОМИСИЯ

на

септември 1983 година, конкурсната

ОБЯВЯВА
действуване КОНКУРС

ЗА НАЗНАЧАВАНЕ ИА ДИРЕКТОР НА ИЗДА
ТЕЛСКАТА ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ 

„БРАТСТВО”
(РЕИЗБОРНОСТ)

УСЛОВИЯ: Освен общите условия, предвиде 
ни със Закона, кандидатите трябва да имат:

— виеше или полувисше образование,
— трудов опит най-малко пет години в жур- 

дейност или в об-налистиката, издателската 
ществсно-политическите организации,

— да сИ идейно-политически определени за 
самоуправителни социалистически отношения и 
да не са осъждани.

Молбите се доставят До Издателската тРУ* 
„Братство” в Ниш, Кей 29

ри.
Имайки предвид после

диците от пожара, макар 
че тук и е се е случило та
кова бедствие, в оргаммза 
цията особено внимание се 
посвещава аг на правилно
то поддържане на уредите

дова организация 
декември бр. 8 в срок от 15 дни от публикува-

оот и противопожарния съ
юз в Бабу шни-ца.

нето на конкурса.
КОНКУРСНА КОМИСИЯ

В. Б.

УСИЛИЯ ЗА НАВРЕМЕННО СНАБДЯВАНЕ НА СЕЛАТА ОТ РАЙОНА НА 
ТРЪНСКИ ОДОРОВЦИ

КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ ПРИ ТРУДОВАТА 
ОБЩНОСТ НА ОБЩИНСКИЯ СЪД 

В БОСИЛЕГРАДДА СЕ ИЗПРЕВАРЯТ СНЕГОВЕТЕ ОБЯВЯВАСнабдяването на населе
нието от Трънски Одоров- 
ци, Искровци, Петачинци, 
Куса врана и други села 
от този район със стоки 
от първа необходимост 
през настъпващата зима 
ще бъде особено затрудне
но. След случилото се 
през март природно бед
ствие в ждрелото на река 
Ерма, тези села са напуг

необходими стоки. Мест
ните общности са били 
длъжни да доставят до 25 
септември точни (количес
тва необходими стоки за 
всяко домакинство. „Тър. 
гокооп” от своя страна 
пое задължението да до
стави търсените количес
тва най-късно до Ю окто
мври, а домакинствата вед 
нара да ги купят- На дома 
кинствата, които не са в 
състояние да вземат вед
нага стоките, ще им бъде 
дадена възможност това

по-късно, 
предло- 

Социалистическия г
да направят и 
Същевременно е 
жено
съюз да организира тРУДО- 
ва акция за поправка на 
пътя от Трънски Одоров- 
ци до Звонци, за да може 
населението да се снабдя
ва 'И оттам.

Вакантно работно място за машинописец 
в Общинския съд — 2 изпълнители:

Един изпълнител на неопределено време, 
а един — на определено време, до връщане на 
машинописката от отпуск по майчинство.

УСЛОВИЯ:
Молба обгербована с 2,00 динара съдебна 

такса, удостоверение от книгата за гражданско 
състояние, свидетелство за квалификация за 
машинопис, удостоверение, че не е под следст
вие, както и документ че притежава морално- 
политически качества за работа в съда, се пред
ставят в Общинския съд в Босилеград в срок 
от 8 дни от публикуването на обявлението.

С кандидатите Ще се и върши тест—про-

Обаче трябва да се под
чертае, че за реализация
та на тази извънредно ху
бава инициатива е .необхо- 

да отпус- 
„Търгоко- 

А. Ташков

но отсечени от центъра на 
общината. Пътят по доли- 

Ерма тогава бе
димо банките 
нат кредит на 
оп”.

иата на
затрупан и въпреки усили 

които се полагат, всеята,
още е непроходим, дори и 
за пешеходци.

Имайки предвид всичко 
ООСТ „Търгокооп”

верка.МЕДИЦИНСКИЯТ ЦЕНТЪР „МИЛЕНТИЕ ПО 
ПОВИЧ” В СУРДУЛИЦА — ООСТ ЗДРАВЕН 
ДОМ В (БОСИЛЕГРАД 

ДАВА

Молби с непълна документация няма да 
се разглеждат.

това,
от Димитровград, като ос
новен снабдител 
села, раздвижи инициати- 

Изпъднителният съ-

на тези
АКЦИЯТА „ИМАШ КЪЩА — ВЪРНИ АПАРТА
МЕНТА” В БАБУШНИШКА ОБЩИНАва, а

вет на общинската скуп
щина я подкрепи, онабдява 
нето на този район да се 

престварител-

За попълване на работно място: ЛЕКАР НА СПЕ
ЦИАЛИЗАЦИЯ ПО РЕНТГЕНОЛОГИЯ — един Милиционер върнал 

апартамент
изпълнител.
УСЛОВИЯ: Лекар по обща медицина с поло
жен професионален изпит и да има най-малко 
две години трудов опит-

Молбите с документи за изпълняване на 
изпращат на адрес: ООСТ Здравен

организира 
но, докато (времето позво- 

Понеже „Търгокооп" 
не разполага с достатъчно 

' средства, а при магазини- 
села ме

лява.

Милиционерът Милован Ристич преди изве
стно време направи първата крачка в акцията 
„Имаш къща — върни апартамента”. Той е 
първият наш съгражданин, който откакто се 
говори за тази акция, върна обществено жили
ще. Квартируваше на улица „7 юли”, номер 20, 
а тези дни се пресели в новоизградената си 
семейна, все още незавършена къща, в квартал 
Плужине.

Ристич ни каза, че и без тази акция е имал 
намерение да се пренесе в къщата си, за чи- 
ето изграждане е взел банков кредит и кредит 
от Службата по вътрешните работи, на стой
ност От 350 хиляди динара. Моят принос — ка
зва той — е че се пренесох в незавършена къ
ща и че желанието ми бе на тази хуманна ак
ция да дадем необходимия захлас.

В СОИ по жилищна дейност казват, че то
ва няма бъде първият и единствен случай ,за- 
щото освобождаването на обществени жилища 
предвестяват още няколко наши съграждани.

М. Антич

условия се 
дом, Босилеград.

Обявлението е открито осем дни от деня

те в посочените 
съществуват складове, ня
ма възможности да се сУЗ 

запа- на публикуването му.дадат по-значителни 
си на хранителни и други

ОБЩИНАЕ БОСИЛЕГРАДСКА

Строят се противопожарни станции
необходимите съоръжения- 

Без съмнение, че с из
граждането 'на тези стан
ции разбира се и с изгра
ждането и а останал ите 
двадесетина, които според 
плана трябва да бъдат по
строени до края 
година) до значителна 
степен ще се намалят Ще
тите

■град, Гложйе и Паралово, 
а до края на годината стан 
ция от първи ред трябва 
да се 'изгради в село Гор
на Лиоина. Средства за из
граждането на посочените 
станции обезпечава СОИ 
по противградна защита. 
Градежните постройки ве-

заключнтелен

След двегодишно отороч 
ване, тази година Регионал 
ната самоуоравителна об
щност на интересите по 
противградна защита 
Южноморавски репион за 
почна изграждането на про 
тивградни станции в Боси- 
леградска община. Пона
стоящем в ход е

в

на 1985

че са в 
етап.
същите трябва да бъдат 
завършени • и оборудени с

изграж- 
на четири тхротив- от лошот овреме, 

преди еоичко от градушка-
М. Я

В най-скоро времедането
градни станции от

Милевци, Босия е-
втори

та.
ред в

Братство * 7 октомври 1983СТРАНИЦА 10



ШАХМАТ

Заслужена победа 
на димитровградчаниФУТБОЛ

Още един успех на „Падтнзан“ от Желюша шк „ДИМИТРОВГРАД" ШК „ЕЛЕКТРОННА ИНД 
У СТРИЯ (НИШ) 5:3

В третия кръг 'на пьр. ложи над капитана на ии- 
венството на Нишка зона шлиите Жпвкович.
— Изток ШК „Димитров- Трябва да се / изтъкне, 
прад" беше домакин на че напоследък димитров- 
ШК „Електронна надуе- градските шахматисти ио- 
трия" от Ниш и отбеляза стигат доста добри ре- 
победа от 5:3.

1’М0ТИ°СТ" (МАЛИ суВОДОЛ) — „ПАРТИЗАН" |вни резултата. До края на 
мача гостите отново бяха 
по-добър отбор, но Тодо
ров не успя да отбеляза 
гол от три извънредни го 
лови положения.

„Партизан" е свободен 
в четвъртия кръг, а в пе
тия кръг на (на 9 октомв-

МАЛИ СУВОДОЛ: терен 
и ^ърд. Зрители: 

Юо. Голмайстори: 
в 55 и Тодоров в 61 
та. Червено ка

л у време завърши без го
лове. В първите минути ма 
второто полувреме дома
шният отбор превзе ини
циативата и в 55 минута 
отбеляза гол. Но само 6 
минути по-късно Тодоро-

Накич
зултат-и, въпреки че нямат 
помещение, в което да 

Ето и отделните резул- провеждат съ-вместни под 
тати: Дробняк —Ивкович готовки. Също така радва 
1:0, Спасоевич — Кръстич и факта, че оред младеж 
1:0, Стоилков — Стоямо- 
вич 0:1, Каменов — Вида- 
нович 0:1, Андрич — Мла- 
денович 0:1, Михов — Жи- 
вкович 1:0, Костадинов —
Н. Кръстич 1:0 и Алекссш димитровградския шахма

тен клуб.
Най-интересна борба се В четвъртия кръг на 

води на шестото табло, първенството ШК „Дими- 
Отначало Ми топ западна тровград" ще играе в Ии- 
в трудно положение, но с 
няколко хубави ходове пре

мин у. 
Ртонче: На- 

(„Младост"). Съдия: 
Никола Найденов от Пи
рот.

кич

та има много талантливи 
шахматисти, желаещи да 
се посветят на тази игра 
и почкърно да заемат мя
сто в първия отбор

„ПАРТИЗАН": Димит- 
ров, Станков, Иванов, Ко
стов, Станулович, Мар
ков, Тодоров, Георгиев, 
Еленко®, Тодорович, Зар- 
ко в и Т одор ов.

на

— Илич 1:0.
В третия кръг на пър- 

Общинскавенството >на 
лига Пирот футболистите 
на „Партизан" от Желю
ша (Димитровградска оо 
щина) играха в Мали Су- 
всдол срещу домашния от 
бор „Младост". Мачат 33 
върши при резултат 1:1.

В началото на мача жел 
юшани бяха по-добри и 
създадоха няколко голови 
положения, но първото по

шка баня срещу 
,:-:ия ШК „Турист".

домаш-

Младен Алексоввзе инициативата и се на-

БАСКЕТБОЛна От

най-ваншя мачвич, Георгиев и Тодоров 
изпревариха защитниците 
на „Младост" и последни
ят участник в атака изра-

Р‘и) ще се срещне с ФК 
„По^ьопри в редник” от Чи 
ниглавци. Мачат Ще се иг 
рае -в Димитровград. Д. С. БК „МЛАДОСТ—ВЕСНА" (БЕЛА ПАЛАНКА) — БК 

„АСЕН БАИКАНСКИ" 81:64

Баскетболистите на Сега са принудени да игра 
„Асен Балкански" от Ди- ят с тези отбори турнир
митровград загубиха пое- за излъчване на отбор, ко
ледния и най-важен мач в йто заедно с БК „Долз-
първенството. Беше им вац" ще мине в по-долен
необходимо победа, за да ранг на състезание- Тур-
избягат от дъното на таб- пирът ще се играе в 'по
лицата и останат в Меж- рък, събота и неделя в
дурегисналната лига — Ниш. В петък играят „Гер 
„Изток", но претърпяха по дап" и „Младост—Кабло-
ражение и заедно с „Мла ви"_ в съб0та „Асен Бал-
дос-1—Каблови- ОТ Заечар кански.. „Младост-Каб,
и „1 ердап от Кладово за- „ „ - „
еха предпоследното място. лози и в неделя „Гердаи 

и „Асен Балкански”. Имай 
ки предвид качеството на 
отборите, дтштровград- 
ският баскетболен отбор 
ц.ча. най-хубави изгледи да 
запази място в Междуре- 
гионалната лига. Това 
обаче може да се осъще
стви само ако всеки иг
рач положи максимум уси 
лия и знания и ако най-се 
риозно изпълни задължени 
ята си в играта.

БОСИЛЕГРАД:

Добра нгра на равноправни съперници
„МЛАДОСТ" - „ЧЕЛИК" (БЕЛО ПОЛЕ) 1:1, (0:0)

В следващия, осми кръг, 
първият отбор на „Мла
дост" играе в Прешево 
срещу домашния отбор 
„Прешево", а юношеският 
въ© Владичин-хан соещу 
„Морава".

Босилеград, 2 октомври 1983 год. Игрище 
на „Младост" времето благоприятно за игра. 
Зрители: около 250 души. Голмайстори: М. Цве
тков в 87 минута от дуела за ,.Младост" и 3. 
Станкович в 65 минута за „Челик". Съдия: П. 
Станкович от Враня. М. я.

От футболната среща чи целта и гостите лове- 
огбор доха с резултат от

От този момент босилс- 
градските футболисти за
играха

силеград очакваха много, ща”. И когато зрителите 
И не без основание. На вече помислиха, че техни- 
футболния мегдан се наме те любимци ще претърпят 
риха два „стари" и добре третото поредно (първо 
познати футболни съпер- на своя терен) поражение, 
ници, чийто срещи почти съдията П. Станкович в 
винаги, без олгед къде да 87 минута посочи бялата 
играят, бяха вълнуващи и точка, след като М. Цвет- 
до края неизвестни. Така- косв бе съборен в наказа- 
ва беше и футболната сре телното поле на „Челик'.

С удар М. Цветков ггретво

МЕЖДУРЕГИОНАЛНА ЛИГА — ГРУПА „СЕВЕР"1:0.между домашния 
„Младост" и „Челик" от 
Бело-поле (Сурдулица). л«о 

^ бителите на футбола в Бо- Съдиите отнеха победатана „всичко или ни-

■ „ТУРИСТ” (НИШКА БАНЯ) _ „А. БАЛКАНСКИ” 
2:2 (1:1)

Нишка баня, октомври 1983 г .Теренът тревист, 
но неравен. Зрители около 150 души. Голмайстори 
Драган Костич в 16 м и Александар Бошкович в 81 
от дузпа за „Турист" и Новица Алексов в 38 и Бо
рислав Манолов в 64 м за „А. Балкански". Съдия на 
срещата Миливое Минич от Бабушница.

щ'не с отбора „Новоселец" 
от Ново село в Димитров 
град.

„Асен Балкански" бе на 
път да спечели две точки 
като гостуващ отбор, но 
съдиите отнеха победата 
му. Именно пред края на 
срещата съдията М и пич 
отсъди дузпа, която изоб
що не съществуваше. Инак 
целият мач бе качествен.

Домакините бързо пове
доха, тъй като вече 
16 м реализираха голово 
I гол ож е I шс. Иш и ц и ат м о ата 
: оцл-.ат гостите от Димит 
ров град и в 38 м Новица 
Алоксаз изравни резул та-

ща в неделя в рамките на 
седмия кръг на тазгодиш
ното
ство. Около 250 
имаха възможност да ви
дят добри атаки и контра
атаки, извънредни голови 
положения, но и извънред
на защита на двата вра та
ра, «и по един гол в мре
жите на двата отбора.

През първото полувре
ме играта бе равноправна играха в следните съста- 
с малък терен оки превес ви: 
на домашния отбор. Но аь, 
преки това, футболистите тв, Б. Иванов, Д. Злат- 
от Бело-ъхоле имаха възмо- ков, Б. Тасев, 3. Младо 

, жност първи да 
резултата. М. Илич два ков 
пъти, вместо вратата, улу- нов, В. Ч;ипев, Л. 1’риго-

ров) и М. Цветков.
Юношески отбор: С. 

ме играта също така бс Александров, Л. Алексов, 
интересна. В 65 минута, 
след една добре изведена

Д. С.ри дуспата в гол и израв- Д. Ставров
футболно лървеи- ни резултата.

зрители Пред главната среща 
отбор па 
наложи с

ТЪЖЕН ПОМЕН
На нашата мила и иепрежалима съпруга, 

майка, баба и тъща

юношеският 
„Младост" се 
Резултат от 8:0, полувреме 
1:0 срещу юношеския от
бор на „Челик". Голмай
стори: И. Стаменов и 
Захариев 2.

Отборите на „Младост"

р. Костадинна 

Величкова 

- баба Коца

и

Първи отбор: Д. Младе-
та.

През второто полувреме 
,,А. Балкански” беше пооткрия г ’ нов, Л. Захариев, Р. Вен- 

(В, Тасков), П, Стоя- от Димитровграддобрия отбор, в резултат 
■на което поведе в 64 м, 

Бориславчи на.игречната греда. 
През второто полувре-

резвизиран от 
Манолов. След това 
Балкански" можеше да по 
качи резултата на 3:1, но 
.из реализира отопроценто-

„Л.
ще дадем ЕДНОГОДИШНО ВЪЗПОМЕНАНИЕ 
в събота на 8 октомври 1983 година в 
часа на димитровградските гробища.

Каним близки и познати да присъствуват 
на възпоменанието. Опечалено семейство

11С. Стоименов, В. Захариев,
B, ГГейчов, И. Стаменов,
C, Стоичков, И. Ран,голов, 
Р. Захариев, 3. Рангелов и

атака, в която участвува
ха няколко футболисти на 
„Челик", 3, Станкович улу н. Крал,

голови положения.
В неделя на 9 октомври 

„А. Балкански” ще сз сРе

ви
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хулдо • сатира • забава
НАШЕНСКИ ИСТОРИКИ

Но съседите не си отивали. Рааприка ^ 
за било—'Не било и останали ^Що е речено...

За село Гложйе е свързана и следна щото много изгладнели. Току—що 
X та историйка. лезли, ето ти ги дошли четирима
~ Отишли двама съседи при трет — иа гости. Воганза вече домакинът не 
♦ комшилък, на разговор. Домакинята би въздържал и казал на съпругата си: 

ла сложила котле с вода за качамак. — Слушай, бабо, що речено рече ф 
Огънят бил силен, водата кипяла, но по е. Двама си отидоха, но четирима ф 

^ като видяла, че „гостите” не си отиват дойдоха. Прави качамако, 
ф— домакинята започнала да досипва търпи!...
+ студена вода.

звали се

Iдълго.
Към обед склонили да си ходят, за- 

си из 
нови ♦❖ гсе♦ ♦

I
глад не се заирето❖Стоян Евтимов

*

Тамън реко, ете малко че одънем оди пи- 
сеитбе, жетве и вършидбе, ка оноАко до довечера не върна 

200 хиляди динара, ще се 
самоубия!...

— На драго съ.рце бих 
ви помогнал, но къде 
набавя револвер■■•

— Веднага отидете в 
болницата мис Чарлтън. 
Много е болна. Вижте в 
какво състоя‘Нме се нами-

— Имахте . ли чести бра
чни недоразумения? —пи
та съдията съдружници, 
които чакат да се гледа 
делото им и които се раз
делят.

— Не. Само в деня, ко- 
гато получавахме личните 
си доходи. Иначе си жи
веем добре•••

сувагьето за
стиже писмо оди Янка оди Висок.ми

Дойди — каже Янко — да видиш наше 
чудо. По събрания и конференцийе само орати- 

кико требе да се боримо за свако зърно, а 
одговорникат на коперациюту, изгледа кико да 
нече да чуе за това. Доверили му да чува 300 кг 
пченицу, а он не проветрявал жицето и оно се 
батисало: прегорело... — пише, ми Янко.

Са си нещо мислим кво да правим. Стад
но критикуйем другарите оди „Сточар”, па по
чеше вече попреко да ме гледаю ка ме сретну. 
Остадо си без приятеле... И нещо си мислим. 
У ме сто да се йемче камто мене, бол»е би било 
да изтеглье ушите на тогава човека що сУ дове
рили на чуван>е жицето, а он не си гледал ра- 
ботуту. Ако кооперацията не може да си изпъл
ни планат — що барем не чува онова що се е 
родило, що е прибрано?

Може тия пък човек Да йе нашъл на ра
ботата лекото и на лебат мекото, що се каже, 
и ич га брига не^е дега е съсипал толкова 
жито...

дара.
Слугата се връща след 

два часа.
— Бяхте ли при мис 

Чарлтъ;н? Попитахте ли я 
как се чувствува?

— Бях леди.
— Мерси, свободни сте.

МО

Лекар «никак не 
да установи точна диагно
за. Най^сетне пита пациен

може

та:
Изморени лъвче га би

ват упрекнати от майката 
лъвица:

— Кого гонихте толко-

— Кажете ми — случ
вало ли ви се е такова 
нещо и друг път?

»
— Приятелю, само ти 

можеш да ме спасиш! -Да.
ва?

Л— Бдин човек, който се 
беше изкатерил на д^.рво 

— Ах. негодяи такива! 
Колко пъти съм ви казва
ла да не се играете с 
храната си...

Мъдростта през вековете
Не ония, които мразим, а ония, които оби

чаме, ни причиняват най-много страдания в 
живота. ШИЛЕР

— Слабо купуват рози 
— оплаква се продавач на 
цветя на един свой прия-

Търси човека не с фенер, а със сърце, за- 
щото хората само на любовта откриват сър
цата си. РОЗЕГЕРтел. И ако тия човек се прави неграмотен, що 

ли чекаю другарите оди „Сточар”? Защо му не 
одржу едно словесно, па ако и това му не по
мага, нека га даду на дисциплинску, па нека му 
е яка гърбина...

— Не умееш да ги ре
кламираш — отвърнал гой.

— А какво тР*бва да 
правя?

Който не те е обикнал миналата година, 
няма да те обикне и през тази:

АРАБСКА
— Напиши 

,Рози по достъпна цена! 
Достъпни дори и за съп
рузи! ...

следното-
Не вдигай много прах по своя жизнен път- 

ПИТАГОР
Него, това що реко последиьото, и я сгре

ши: па, а ако има яку гърбину, ако си има не- 
кога роднину оди шефовете у задругуту, он не- 
ма да „одзебне”... Че се найде некиква „обек
тивна" околност що често се употребява ка се 
говори за селско стопанство и тия другар, пак 
че се измъкне.

Силата на добродетелта е в скромността ц.
ФрЙТЕРСЛЕБЕН

•
Изведи ме, приятелю, най-напред от затру

днението, а нравоучението можеш и после да 
ми прочетеш.

•
Само с чуждите очи можем да видим сво

ите недостатъци.

— Какво правиш, кога- 
то майка ти се върн^ от 
покупки — пита учител
ката един малък ученик.

— Затварям ушите на 
малкото си братче, а да 
не чуе как татко псува...

Английюка леди вика слу 
гата:

ЛАФОНТЕН Ако не е тека — не веруйем дека би те
ка работил. А да се прави дека не му е било 
ясно какво требе да прави със зайрето — не 
веруйем. “““КИТАЙСКА

Ако гледа и кооперативното 
своето, сигурно немаше да се случи да 
пали"...

Похвалите подобно на златото и диаманти
те имат цена само когато са редки.

ДЖОНСЪН

ЖИТО кико 
се „за-

Рядко дават добри съвети тези, които бър
зат да ги дават. ^Ли^ОХуОС/БАУСТ
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