
БрятстВо С указ на пргаидмгга на 
СФРЮ йасип Бран Тито ат 
14 февруари 1975 г. Издател- 
ство „Братство” е удостоено 
с Орден братство и единство 
със сребърен венец за осо
бени заслуги в областта ва 
информативната и графиче
ска дейност и за принос в 
развитието на братството и 
единството между нашите 
народи и народности.

^ ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ

ГОДИНА ХХН * БРОЙ 1176 * 9 НОЕМВРИ 1984 Г. * ЦЕНА 10 ДИН.

ОТ ОТЧЕТНО-ИЗБОРНОТО СЪБРАНИЕ НА ОБЩИН 
СКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН В БОСИЛЕГРАД

БАБУШНИЦА

Укрепва водещата роля на СКНеобходимо по-голямо 

действуване в 

местните организации

това — споделя Любич, че 
в „Шести септември'’, „Ти 
гъ<Р” — вътрешна автогу 
ма и др. организации 
сдружения труд, които 
имали загуби, или работят 
на ивицата на доходността 
— на партийните събрания

остри

За няколко дни ще при 
ключат общопартийните ра 
зиюквания в първичните 
организации на СК по Про 
ектозанлюченията на Цен 
тралния комитет на Съю
за на югославските кому 
нисти, а на 12 ноември и 
Общинския комитет ще 
даде цялостен анализ на 
разискванията. Обаче ве
че с голяма достоверност 
може Да се говори за хо
да им.

— Преди всичко — ис
кам да изтъкна, че разис
кванията по Проектозаклю 
ченията бяха успешни — 
казва Новица Любич, лреД 
седател на Общинския ко- 
митет на СКС в Бабушни- 
иа. (Зт 83 — в 76 първич
ни организации са проведе 
ни и трите кърга от р/- 
сгиокванията. В основните 
организации на сдружения
Тр\/И

— комунистите са се спря 
ли върху най-належащите 
въпроси и задачи*, борбата 
за повече и по-качествено 
производство, решимост 
да се скъса с безделието, 
н еопр аз д ател ните отпуски
по болест, некомгунисттиче 
ското поведение на някои 
членове на СК. В ония ор
ганизации на сдружения 
труд, които са имали' загу 
би на шестмесечието — 
най-голямо внимание е пое 
ветено на мерките, отнася 
щи се до саниране на по
ложението. Във всички 
среди, без изключение, гол 
ямо внимание е посветено 
на задачите от Дългосроч
ната програма по иконо
мическа стабилизация. По 
такъв начин — посочи Лю
бич — Съюзът на комунис 
тите поема своята водеща 
роля-

Трябва да изтъкнем и

на
са

са били отправени 
критики по адрес на ръко-За председател на ОК на ССТН преизбран Иван 

Лазаров, а за секретар Раде Пенев. Жизнените въп
роси и занапред в центъра на вниманието.

здравната и социална за
щита на населението. С ос 
новно образование са обх
ванати всички деца, а ус
ловията за работа в учили 
щата до значителна сте
пен са подобрени.

водните лица.
По време на общопар

тийните разисквания 
местните общности и то
зи път бяха изнесени ня
кои вече известни слабос
ти като: неправилности и 
нарушения при изкупуване 
то на добитък, недостатъ
чно внимание на отглеж 
дането на зърнени култу
ри, снабдяването и пр. 
някои партийни организа
ции е посочено, че все 
още е мена наказателната 
политика.

вСоциапитическият съюз 
в Босилеградска община, 
през изтеклите две години 
все повече се изявява като 
широк фронт на общест- 
вено-политическите сили и 
е направил видима крачка 
напред в осъществяването 
на икономическата стаби- — 
лизация и въобще в осъще
ствяването на обществено- 
иконолгическото развитие 
на общината. Това бе едно- 
от заключенията от прове
деното на 2 ноември т-г. 
отчетно-изборно събрание 
на Общинската конферен- 
ция на Социалистическия 
съюз в Босилеград.

През изтеклите две годи 
ни, се пазва в отчета, 
ши нека та конференция, не-

В

М. А.ш . подчерта Любич

СЛЕД ДЕВЕТ МЕСЕЦА В ДИМИТРОВГРАДСКОТО СТОПАНСТВО
Ч

Резултатите не окуражаватОб .
явата на загуба. Благодаре 
ние на помощта, която на 
кожарата оказаха някои 
сродни организации, за то 
зи месец са обезпечени сУ 
ровини, което сигурно Ще 
допринесе част от загуба
та да бъде компенсирана. 
Изходът обаче, трябва да 
се тъРси в пълното ползва 
не на мощностите и про
мяна на асортимента на 
производството и в прео
доляването на редица въ
трешни слабости.

Началото на годината,

от-йните органи и тела, 
делно внимание са посве
щавали
то развитие на селското 
стопанство. В това отноше 
ние има известни резулта
ти. Обаче с постигнатото 
не можем да бъдем довол 

Проектът „Морава 
II” — най-голямо селско
стопанско начинание в об- Въпреки завидните Резул 
щината е реализиран само тати през изтеклите две 
с 60 на сто. А тъкмо той години, в твърде обстойна- 
трябва да даде най-голя?и та и съдържателна диску
принос в развитието на сел сия в която взеха участие 
окото сгопанствр. Все оше Стоичко Якимов от Бие- 

повечето села не се из- тъР, Мирча Христов от На 
по сеитба. зърица, Влада Станчев от 

бе подчерта- Долна Ръжана, Коде ГвоР 
зана гиев, от Горна Лютата, 

Влада Младенов от Босиле 
ЦонеТодоров, бяха

Въпреки факта, че през първите девет ме
сеци на годината димитровградското стопанство 
е осъществило общ доход от над три милиарда 
динара, не може да се каже, че резултатите са 
добри. Наистина, в сравнение със същия период 
миналата година доходът е увеличен с 15 
сто, но повече в Резултат на увеличението на 
цените, а не на по-успешно стопанисване.

върху интензивно

на

Иван Лазаров
ни.

И докато „Циле" все 
още не преодолява, ишто 
пък намалява загубата от 
над 13 милиона динара, 
сериозни проблеми се яв
яват и в трудовата органи
зация за преработка на ко
жи „Братство", която до 
мредп известно време 
основна организация на 
сдружен труд на „Котокс" 
от Сплит. Кожарата почти 
десет години стопанисва 
твърде успешно, обаче се
гашните проблеми все още 
не може да преодолее. Ве

че е направена загуба, над 
минаваща осем милиона
динара, в Резултат на неДо 
стит на оборотни средства 
за набавка на сурова ко
жа за преработка. Поради 
това заетите не са рабо- поради вече познатата слу 
тели 107 трудодни. Досега чка с „Райфен-Хесе” и 

преработка ООСТ „Димитровград" за
почна с подобни трудности. 
Но отчетената загуба след 
първите шест месеци, бла- 

плаомента, годарение на стабилното 
снабдяване със суровини, 
пълно ползване на мощ н ос

в
пълнява плана 
Затова, както 
но на събранието, и

селското стопанство

бе суровини за 
обезпечаваше „Котекс", а
също и пласмент на прера 
ботената кожа. С първите 
трудности >в
„Котекс" окъса договора с 
„Братство", така че това 
най-мйого доцринесе за по

пред
ше бъде приоритетна зада 

Социалис-
град и
отправени и редица забе
лежки по въпроса за снаб

ча, не само на 
тическия съюз, но и на ос 

обществ ено-пол и 
в общината, 

активност Со

таналите 
гически сили 
Не по-малка
циалистичеокият съюз, съв 
местно с останалите орга 
низпрани сили и всестран
на помощ на широката об 
шност през отчетния пери-

посята ^ (п0ТШ) ,в Димитров-

грама, отделно в разреша- тад ще се ?>ЖИе ориг
ването на родина комднал- но-избарно заседание на 
нГбитови щкблемм в мост Обшимскагга конфереяшя 
ните общности. Няколтао се на Социалистическия №- 
лТ плотиха ток, десетина юз. На заседанието >не бъ 
* п^чат ДО края на на- Де обсъдон отчетния ДОК- 
^ в в оста- лад за изминалия двет°АИ

С1°птГ неолектрифииирани шеи период в работата на палите неелектрт1Ф» 1 Общинската конференция
села в обшииата са ^ ход ^ нвмври 1982 до „ойм»ри
последните' ,юдг^°® д0 1984 година. ДокладЯЬГЯЯГЛЬВ , »»»

•лите и ангажиране на чет 
лия колектив, не само че 
е погасена, но е осъществе 
на и печалба с 35 на сто 
по-шгеока огг миналата го
дина. Тъй като реализами-

(На 5-та стР-)

• ДНЕС В ДИМИТРОВГРАД

Отчетно-изборно заседание на ОК на ССТН ята на готовите стоки и за 
напред е добра, в каучу
ковата промишленост счи
тат, че края на годината 
ще дочакат с още по-до
бри делови резултати.

Общинската организация 
на Социалистическия съюз 
ще изнесе досегашния пре 
дседател па Общинската 
конференция Младен Ди
мов. Ще бъие обсъдена и 
приета пропрама за работа 
през предстоя1 ДИя двегоди
шен период.

На заседанието ще бъде 
избран нов председател на 
Общинската конференодя» 
секретар на председателст

вото, членове на председа 
телството и председатели 
на комисиите, координаци- 
оеите съдети, секретариа
ти на сенцим, председател 
на конференцията за об- 'Най-стабилно стопагшс- 
ществена дейност на же вйие през деветте месеци 
ггите и на Съвета на потре- отчита конфекция „Свобо- 
бителите. За нов председа- да”, в която общият до-
тел на Общинската кон- ход в сравнение със същия
Ферееция е предложен период на миналата гххп^г- 
Момчило Андреевич. на е увеличен с 15 на

А. Т. сто.

ването на

за
А. Т.на

/



ПО СВЕТА Н А С~~1И У

^ЗУМИНТО ИЛ СМКХСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ I АНДИ 01111- ЖИВОТА ПА ИНДИРА КАЗАХА ЗА ИНДИРА ГАНДИ/

Светът остана без гс 

„майка на Индия
ВЕСЕЛИН ДЖУРАНОВИЧ:

Изключителна личност на
нашата епоха

С дч.лбон пиетет ще пазим спомени за изключи- 
I челната личност >иа нашата епоха — за Индира Ган- 
I ди, мъдър и смел лтржавнии и приятел, който добли 

жи Индия ;//> сърцата
"Ако умра, служейки на народа си, а:» ще 

07,да горда от гона. Всяка нанка от нрьвта ми, 
сигурна съм, ще допринесе за израстването на. 
моята нация, ще я направи силна и динамична" 

заяви Ипдира Гаидн само един* ден преди 
подлото й убиство, нзв7,ршсно от двама членове 
на синхека екстремистка групировка

I на нсички югославяни.

ДЛИ ШУКРИЯ:

Радетел за необвързаността
Ипдира ГандиУбита е Индира Ганди. 

От тази страшна вест. из
лъчена рано сутрин в 
миналата сряда, 
светът. Убита 
то, където без посредници 
и протокол събираше им
пулсите на нацията, която 
оглавяваше 
половина — в резиденция
та сц в центъра на Делхи, 
обезумели от

е историческа .'личност на своята 
• страна и велик световен държавник, последователен 

радетел за нсоотгьрзаността и велик приятел на Юго
славия.

Поемайки бремето на 
властта през IУбс, година,
Индира открива нови пер 
сепнтиви на страната: Из
раства модерна промишле
ност. Индия, се нарежда 
сред Ю нап-ра:шити -страни 
в света. Вън вселената по 
лптат първите индийски 

Извършена е 
Революция" —
произвежда над Ганди влага целокупната си 

милиона, тона жито и 
осъществява

ПО-
изтръпна 

е на място-
МИЛКЛ ПЛАИИНЦ:

Близка на всички югославянидесетилетие и
Малцина

ксито е тъй близко'на милиони 
името на Индира Ганди.

Животът на Индира Ганди беше 
борба за независимост и единство на страната, за ук
репване на необвързаното движение.

са държавниците в света, името на 
югославяни, иаито

спътници.
..зелена
странатанационади-
140зъм двама сикхи от нейна 

та охрана изпращат 16 кутр 
шуми в тялото на 
която 700-милионен

непрекъснатаенергия в борбата на необ- 
петоричеока- вързаните за по-хубав 

та цел: да има храна -за овят. 
всички жители. Индия с - От' необвързаното движе 
пред осъществяване на вт0 ние м световната сцена за
пата велика пел — победа мина Индира Ганди _
над бедата.

След като поема

жена,
народ

просто и от сърие нарича
ше „майката на Индия”.

Индия, страна на ми от 
нации, религии, касти, со
циални и много други 
би, разви процес на един
ствено помирение на раз- обвързаното движение Ти-

ЮРЕ БИЛИЧ:

Борец за коренните принципили-
лер. чиию качества 

в на- - лторваха л нейните
следство делото на ве-ли-ки- ^ бройни врагове. Замина с 
те основоположници на не •' гЯздсг и сигурност. Неси

гугни са нейните
ликите под знана на обща- то, Неру и НасъР, Индира ‘мрийци. • 
та родкна, в която всички 
нейни части и.мат поле за 
изява на собствената си са 
мобитност и интереси. Ос
новите й бяха положени 
по времето на Махатма 
Ганди, изграждането й про 
дължи ДжавахарлаЛ Неру, 
а с особения си ентусиа
зъм Индира Ганди я довър 
ши. Единна Индия — .то
ва беше жизненият и по
литически девиз на Инди
ра Ганди. Защото Индия 
няма друг- пъ,т. Дъщерята 
на Нерм не подценяваше 
разорителнЬтр действие на

не ос- 
.мало- Като председателствуващ на необвързаното ,тви- . 

жение, Индира Ганди полагаше големи усилия за 
спазване и укрепване на коренните принципи 
обвързването, без сглед

Дел

на не-ПОДЛП на трудностите, пред които 
напоследък е изправено движението. Несъмнено 
голя.м принос за приятелството между, нашите 
като се застъпваше за развитие и спазване 
ципите за хшрно и равноправно 
разбирателство .между народите и

даде 
страни, 

на прин- 
сътрудничество и

РАДЖИВ ГАНДИ — НОВ МИНИСТЪР-ПРЕД
СЕДАТЕЛ НА ИНДИЯ ъ

С визиите на страните в света.

МИЛОШ МИНИЧ:славната си майка Нищо не можеше да я разколебае
С трагичната смърт на Индира Ганди е нанесен 

16/Къ.к удар на приятелска Индия, защото атентатът 
срещу нея е атентат срещу вътрешната и външната 
политика на Индия, а това е политика на садюстоя- 
телност и независи-мост, на необвързаност. Индира 
последователно следеше този път и в това нищо не 
можеше да я разколебае.

Синът на Индира Ганди и внук на Неру е 
най-младият премиер в историята на страната

Бремето «а индийската власт — с хималай- 
оки размери, както казваше Индира Ганди. — 
се стоваря на гърба- на Раджин Ганди.'. 40-грди- 
шяият , син на Индира и внук на Неру е най- 
.младият премиер в историята на 'страната. Той 
положил клетва пред президента на Индия Гиа- 
ни Заил Сингх и встъпил в длъжност. С него 
положили клетва и Нараои-мха Рао, Пранаб Му- 
нерджи, Ши в Шаикар и Бута Сингх'—първите 
четирма’ членове па новото индийско правител
ство, които държаха най-важн>ите министерства 
и в правителството на Индира Гйнди.

враговете, не подценяваше 
опасността от разбунтува
лите се сикхи, но не от
стъпваше ни крачка от да
дения обет на великите си 
предходници.

. т:

V

№
ТРАГИЧНАТА СМЪРТ НА ИНДИЙСКАТА РЪКОВОДИТЕЛКА ДЪЛБОКО ТРОГНА 
СВЕТОВ- НАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ,

• *■1

След Индира остана голяма празнота к
^ ственост се отнасяше нъм 
л , нея.'Световните държавници подчертават високи

те държавнически и човешки качества на Ин
дира Ганди и голямото уважение, с което меж- 
дуяародната общност се отнасяше към индий- ' 
ската ръководителка ___________ ______

Прогресивната междуна- 
Роина общественост съще
временно изразяла надеж
ди, че злоиейското убий- 

Весгга за убийството милиона жители — се из- ство, няма- да предизвика 
-на шгнистър-ереДседател- тъмва, в многебройниге трагедия, каювато се случи 
ката на Индия дълбоко огратии, в които отсро се след убийството на Макаг- 
трогна световната общест- осъжда подлото .убийство ма Ганди през 1948 годи- 
веиос.т. След Ипдира оста- на „майката на Индия". ' на. Индийците трябва да 
па голяма празнота. Необ- направя-- всичко възмож-
вързаният свят загуби бе- В многобройните изявле , но, за да се запази един- 
лежит представител, ернак ния на световните държав- ството на страната, Индия, 
во уважаван и на Изток, цици се подчертават в-йсо- чиято необвързана лопити-

’ и на Запад. Смъртта на Ин геите държавнически и чо- ка се уважава от всички,
-дара Ганди е трагедия за вешки. качества на индий- ; за,. собствено щастие и за 
Индия. Никой като Инди- ската ръководителка и го- щастие на Азия и света,
ра не можеше да предела- лямот0 уважение, с което, не смее -да стане сцена на
вя Индия и нейните 700 международната: обще-, . блокова надпревара.

I I;'
ИНДИРА ГАНДИ ЗА ЮГОСЛАВСКО-ИНДИЙСКОТО 
ПРИЯТЕЛСТВО

Ние сме много близки
С Югославия ни овързва оообедо приятелство, 

Съставна част на което бе приятелството между моя 
баща и президента Тмтх>. Ние сме много ближи в 
изграждането на необвързаното 
почуетвувахме, че идеалите на движението и неговият 
концепт са релевантни за нашите две страни, за дру- 
гп [развиващи се.страни, за цял свят”.

движение, защото
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ЗАПОЧНА С РАБОТА ПОЛИТИЧЕСКАТА ШКОЛА НА МОК НА СКС В НИШ
ОТ ОБЩОПАРТИЙНИТЕ РАЗИСКВАНИЯ

Имат душата партийните ръководства ИНИЦИАТИВИ

Комунистическа дума за 

интеграцията на училищата
© ИМЕННО ПОРАДИ ЛОШАТА КАДРОВА ПОЛИ 
ТИКА, КОЯТО ДО ГОЛЯМА СТЕПЕН Е ПРЕВЪРНА 
ТА В ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ И В „КОМПЕТЕН 
ЦИЯ" НА ГРУПИ НА РАЗЛИЧНИ РАВНИЩА, НИЕ 
ОТЧИТАМЕ МНОГО ДЕЛОВИ И ПОЛИТИЧЕСКИ 
НЕУСПЕХИ — ИЗТЪКНА ПРЕД КУРСИСТИТЕ ЙО 
ВАН ЛАКИЧЕВИЧ, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЕКРЕТАР 
НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СКС

зка с това, подчерта той, 
е насочена към . съществу 
валците нормативни реше
ния. Ние сме работничес
ката страна, но сме създа 
ли много институции, кои 
го защитавайки работници 
те, защитават и безделието 
и яваша. Трудно е да се 
отстранят безделниците от 
колективите, дори и тога
ва, когато за това прие
ме решение събранието 
на трудещите се. Съдове
те «а сдружения труд чес
то и такива връщат на ра 
бота. Голямо е не до вол ст 
валето от работата на инс
пекционните служби, следс 
г-вените оогани и правосъД

Членовете на първичната организация на СК в 
подведомственото основно училище „29-ти ноември" 
в Г орна Любата, смятат, че е време да бъде свикано 
общо събрание на комунистите в обединеното основно 
училище ,.Георги Димитров", на ноето да бъдат обсъ
дени актуалните въпроси на основното образование 
и да бъдат оценени ефектите на интеграцията на осно 
вните училища в Босилеград ска община

На 5 ноември в Ниш за що да меним. В началото 
V нашите редиципсчна с работа 

випуск на Политическата съмнения какво ще излезе 
школа на Междуобщипска - ст това. Показа се обаче,

че това е мъДъР и храбър 
на ‘ политичеоки ход. Какво Ще

деветият имаше

та конференция на СКС. 
Откривайки работата 
тази школа Витомир Шин- 
Д|ич, директорът й, каза 
пред курсистите, че на то
зи етап на революцията, Съ

Инициативата е раздви
жена на събрание на пър
вичната организация, на ко 
ето е обсъдено положение
то в собствената среда

цялата самюуправиггелна 
власт. Много по-яюно тряб 
в а да се уредят и повече 
въпроси, свързани с рабо- 

в тата на професионалните 
Проектозак органи в училището.

Инициативата на членове 
ЦК на СЮК. При те на ОК от ооновното учи 

лииде в Г. Любата заслужа 
ва внимание, защото е из
викана от действителното 
положение и е заредена

направим, не зависи гтосве- 
че от членството, но от 
партийните ръководства, 
каза ЙОован Лакичевич, го 

юзът на комунистите во в орейки пред курсистите 
дещата си роля в общество за някои акценти от пар 
то трябва да осъществява 
гю-креативно, по-организи 
■рано и по-отговорно към 
интересите на работничес
ката класа. За това е необ 
хср ма по-голяма 
С1нна, а и теоретическа иде 
йна оспособенсст на член 
ствого. за която в хода на ’ 
разискванията често се из 
тънва, че е на ниско равни 
ше. В предишните осем ви 
пуска тази школа са за
вършили 603 курсисти от 
ПО на СК в целия регион.
Поед деветия випуск, кой 
т"‘ наброява 75 курсисти, 
гсосрл йован Лак1гчевич, 
изпълнителен секретао на 
Председателстврто на ЦК 
на СКС. В началото на ра 
ботата нз школата приеме 
твуваха и представители 
на обществено-политичес
ките стзгачизаиии от регио 
на и общините-

светлината на 
люпенията от ХШ заседа
ние на
това членовете на СК са 
изхождали от изнесените вЛакичевич в „Братство''
разискванията мнения, спо 
ред ‘коиго някои (въпроси 
в основното образование 
изискват опешно разреша-

Решаването им оба- мйте в основното образова 
ние в Боси ле градска об
щина. А тези проблеми, 
както бе изтъкнато на една 
от сесиите «а Общинската 
скупщина, са и многоброн
ия, и сложни. Поради вси

Изпълнителният секретар на Председателст- 
гею на ЦК на СКС Йован Лакичевич води раз- 
гсъср с журналистите на Издателство „Братство” 
и редакцията на младежния вестник „Збиваня”. 
И тук той се спря на актуалните задачи, които 
трябва да изпълняват средствата за масова 
формация, за да заживеят по-пълноценно Проек 
тс зЕключенията на 13-то заседание на ЦК 
СЮК и въпросите, които са раздвижени в тях 

пълно приложение в партийните ор-

акци-
ускоресъс стремеж към 

но разрешаване на пробле
ване-
че не би било ефикасно 
без предварителен договор 
на комунистите, който ес
тествено, трябва да се ос
новава на задълбочена оца

ин-

на

да намерят 
ганизации. нка на състоянието в осно

вною образование след 
интеграцията на основните 
училища. Комунистите от 
горнол юбатското 
ще са на мнение, че недос 
татъчно се осъществят ос
новните цели на интеграли 
ята. Разбира се, това тряб 
ва да бъде сигнал на ному- 
нистите в обединеното учи 
личце да раздвижат осмис
лена акция ва подобряване 
на възпитат е лно-образова
телната дейност- Недоста
тъчно са уредени и редица 
въпроси във връзка със са 
моулцавителните отноше
ния- Именно, след интегра 
цията самоуправлението в 
училището стана „центра
лизирано", а в трудовия съ 
вет се концентрира поцти

чко това инициативата с 
пълно право може да 
нарече „конструктивна 
като танава трябва да се 
реализира. Но именно тУН 
възниква нов проблем: в 
обединеното основно учи 
лйще не съществува Акци 
онна нонференцня на СК, 
която да поеМе организаци 
ята на общото събрание 
на комунистите- Оттук лес 
но се стига до извода, че 
тази инициатива посред
ствено засяга и въпроса за 
Формиране на Анционна 
конференция на СК в обе
диненото основно учили
ще „Георги Димитров" в 
БосилеП>ад.

итайните разисквания. От 
решимостта на ръководст 
вата на СК ше зависи не 
само съдбата на Заключе
нията от 13-то заседание, 
но и по-нататъшната съдба 
на нашето общество.

ннте органи, а тъкмо в те 
зи оРеДи разискванията са 
.\:И!Нал;И твърде 
сякаш за тях най-малко се 
отнасят-

учили-
мършаво,

йван Лакичевич говори 
сред курсистите и за забе 
лежките и предложенията, 
свързани с функциониране 
;на обществената система, 
данъчната система, деле
гатската и изборната сис
тема и изискванията на 
членството след установя 
ване на диагнозите за съ 
стоянието и проблемите да 
се мине към предприемане 
на терапевтични мерки.

След това Лакичевич го
вори за въпрзои, които са 
доминирали в досегашния 
ход на разискванията. Един 
от онези, които осо-беио 
са подчертани, е въпросът 
за отношение на работни
те места и към труда. „До 
статъчно критика

--посспгапоаоосюаооооопоопсюооосюсзоос

„Ние не влязохме в пар 
тайните 
повод

разисквания по 
Проектозакл ючения 

13-то заседание натз и а
ЦК на СЮК, за да откри 
ем речитативи за празнене 
на натрупалото се общес

но ед-твено-недоволствие,
непременно и по-нъсно не във врь

пааоаоаасаасапа-’гопггг?'--т !̂~ К. Георгиев
НА ЛЕСКОВАШКА

?ГтЕКСТИЛНАЪиПРОМИ ШЛЕНОСТ Говорейки за кадровата 
политика и нейното демо
кратизиране. Лакичевич 

подчерта: „Именно поради 
лошата кадрова политика, 
•кеятп до голяма степен е 
поевърната в частна 
ствол ост. и в „комтгетен 
1’ия" на групи на разлмч 
•чт овенища, ние отчитаме 
много делови и полагпичес 
км неуспехи. Начинът на 
ч<гм1’1идати1ра:1е и избираше 
трябва да Се мени. Колко- 
то е по-малка общината — 
по-полеми са възможности
те за влияние на групи вьр 
ху кадровата пглитика. Ко 
МУ1ШСТИТ0 ГЬРСЯТ всички 
фу1Н1Кци)И. особено полита -

ДУМАТА НА СЕКРЕТАРЯ

С работа до по-хубав 

живот
Всички сме—ние!

соб-
Оветислав Петравич, се

кретар на първичната 
ганшация на Съюза на ко 
мунтегпите в 
лор” въ)В връзка с обсъж
дането на Проектозаключе 
ни ята та ЦК на СЮК из
тъква:

ше случаи на създаваме (на
ор- разногласия, когато става

ше дума за трудовата Дис 
„Текстилно- циплина, за уплътняване на 

работното време. — И чес 
ти недоразумения във връз 
ка с възнаграждаването,

* па ние от производството 
правехме забележки «а ра 

— Създала се по-благо- ботещите в коимерческия 
приятен климат за работа, сектор и обратно. Сега по- 
Задачите по икономическа изгладихме тези недоразу 
стабилизация бяха тема менил. Всички сме —НИЕ! 
номер 1 Дето се казва в на Само единни и сплотени 
пийте разисквания. Вече е 
добре разбрано, че без по
вече и по-добра работа не 
можем да вървим под 
крак с свремего. Нашите 
произведения трябва

—1 и на 65 работни
ци. Организацията в Лес- 

има около 
над

впт.чениВъв всекидневното по 
базата до иаи- 

всичииведоние, от 
високо равнище, 
трябва да разберем, че съ 
стояние'о не може да се 
мени с думи, а с Дела и 

Никола 
на Предсе 

СФРЮ «а 
4 х-м. тър

кован, която 
9500 рабохи«ци на 
2500 души връчи благодар 
отвени грамоти. Открит е 
музей и промоцирана 
га за стогодишнината на 
текстилната гьром ишленост.

км и
изтъкнаакции

Любичич, член 
дателството -на 
проведен ото „
жество в „Лескотекс

По случай ознаменуван е 
стогодишнината на 

текстилна 
и за особе- 

и успели в ра- 
значение за 

развитие <на стра

на Говорейки на 'п^ржество 
то Любичич изтъкна Уси
лията на този колектив в 
изграждането на цехове в 

изостанали 
те общини. Той подчерта, 
че стабилизацията те пред 
ставява само по-големи за 
дъджения. но и по-големи 
права и възмогни госта

класа и

може да се справяме с 
трудностите, да поднасяйте 
лошите производствени ус
ловия, .шрищовките" на па
зара. Информираността на 

да колектива атного спомогна 
бъдат качествени и модвр-. редица въпроси да се нзяс 
ни, цнак ;ие могат да „м?и нят. А при такива обстоя- 
нат" на пазара. Значш ооно 
вна задача при нас е — 
борбата за по-висока прои
звсдителност. за по-качос Оветислав Пеарсквнч. 
твено производство. — каз 
па Петрович. Досега има-

чески и делегатски, посто
янно да бъдат пред

обществеността. Ко
то на
Лесковашката 
ггром1ишленост 
и и заслуги 
ботата, от 
панокото 
пата, Председателството на 
СФРЮ лесковашюите '1'ек 
стил им отличи с Орден на 
т-^уда с червено знаме* 
ва високо отличие им връ
чи Никола Любичич, члеи
„а Председателството иа
СФРЮ. Виеони отличия са

ОЧИ] тон омичеРк и
те на
гато се касае за отговорно
стта, всички заедно се »ър 
тим в кръг, Нликак да се 
тръгне от мъртвата точна. 
Тази нерешителност на 
всички равнища деморали
зира членството- Думите ле 
че ме значат, много, т*иРр 
ят се а1кции.

на
телотва — и отговорността 
е по-голяма. Всеки си гле
да работата — споделя

работническата 
всички трудови хора. 

Любичич води разговор 
представители на 13-таи с

общи ни в Южно м оравски М. А.регион.
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БЛБУШНИЦА ****************★★★★**★★
АКЦЕНТИ ОГ ОБЩОПА РТИЙНОТО 
ЧЕНИЯТА

ОТ РАЗИСКВАНИЯТА В ПО НА СК В ЦЕНТЪРА 
ЗА КУЛТУРА В ДИМИТРОВГРАД

ОБСЪЖДАШ; на проектозаклю

Потайната работят, а 

останалите...?Непрнмиряване със слабостите
Общопартийните разиок- >№ш грижа а

вяния във дръзна с Проок ли тика, загцото 
тюаааоиачеиилта на 13-цц за несполуки скъпо 
селение на ЦК на ОЮК и на обв(еотвото. В нощфен- 
в Бабущнашлка община цип „ЛИСЦА" между 
показаха, че се йръаш до гото е казано, че иоопера- 
всрмето в Съаоза на ному ция „БУДУЧНОСТ" 
мисиите к се проявява го 
тоаиост за по-енершмно 
премахване ма слабости

кадровите по шините и пр.' Поставен е 
п въпрос защо нима пон- 

кюотват ла закуска и за работни
ците на терена?

В местна общност ВАКИ 
ГА е изнесено, че членове 

ЩС те па Съюза на комунисти 
те трябва да действуват с 
примера си, а не само да 
са комунисти — та думи! 
В ЯСЕНОВ ДЕЛ е повдиг 
нат въпроса за провежда 
но на заключенията в дело, 

В основното училище и 
ЗВО,И ЦИ например с била 
подложена на 'критика не 
включването на някои про 
светни работници и рафо 
гага но обществено-поли
тическите организации в 
селото, а поставен е и въ 
проса зато не работи Зво 
иска баня, а в Здравни»

кадровите

Действително поразяващ 
е фактът, изтъйнвт на с-ьб 
ранно на първичната орга 
низани» на ОК в Центъра 
за култура „25 май" в Ди
митровград, че почти поло 
вината от общо 14 заети в 
това културно -ведомство 
не рабогя-г ни гю два часа 
дневно. Разбира се, това 
сс е отразило исблагоприя 
тно върху работата на 
единствената културна иис 
титуция в обтинега. През 
последните няколко годи 
ни Народният университет 
не организира никаква де 
йност. С подвижния кино- 
прожектор тази година е 
прожектиран само един 
филм!? Самодейният 'гез 
гьр, който своевременно 
беше един от най-добрите 
в Нишки регион, за годи 
на и половина изнесе са 
Мо две представления. Би
блиотеката е затворена 
много често, а в Клуба на 
самодейците, освен диско- 
вечери, не се организира 
никаква дейност. В момен 
та сравнително добра е 
активността на Културно- 
художественото дружество 
„Георги Димитров". Тази 
дейност обаче не може Да 
бъде параван, зад който да 
се крият безделниците.

В разискванията бе из

тъкнато, че сред членове
те на СК
ци, обаче те с нищо 
•могат да оправдаят олортад 
вното ои отношение 
трудещите се, които не из 
пълнялат съзнателно за
дачите на работното си мя 
сто. Признавайки самокри
тично собствената си вина 
за незадоволителното със
тояние в Центъра за кул 
тура, членовете на СК ноо 
явиха готовност да т<аправ 
ят всичко възможно за 
преодоляване на съществу
ващите проблеми и слабо 
сти. За целта ще бъде из 
готвена програма от мер
ки и акции, провеждането

няма безделни-Дру
«е

им прави сериозни. пробле 
ми с изграждането ла да- 
лояма в нспосре.нсгпона 

в близост До производегшс- 
изосханала нпте им хали. И в Лисна"

към

то спиращи развитието 
тази стопански 
община. Почти няма съб е посочено, че е мообходи 

ма по-остра борба против 
неонра1Влател,ц'Итс отсъст
вия от работа.

В „Цурнн връх" е пооо 
чено, че някои членове па 
С-К не заслужава т да оста 
нат в родовете му, защо 
то нарушават лика на ко
муниста. Изтъкнато е, че 
докато в счетоводство си 
четат вести ци. нелнеритс 
работят, а накрая 
еднакво получават. Изт-цк

рание на което да но са 
били изнесени и обсъдени 
най-живототрептящите про 
блеми и посочени реше
ния за преодоляването им. 
От протоколите. които има 
хме възможност да разгле 
даме в ОК на СКС, ще из
несем накратко някои про 
блеми, издигаати ао вре
ме на разискванията. дом е преговорено и за 

лекарската етика, коя
то п някои случаи е по 
забравена: някои лекари 
дават отпуски по болест 
на свои приятели, забравяй 
ни, че по такъв начин в 
трудовите организации се 
нарушава производствена
та динамика. Налице е оба 
че и готовността на кому 
пистите преди всичко, да 
се направи прелом и рабо 
тата, като занапред се пре 
махват забелязаните слабо
сти. а провинилите се — 
да носят и отговорност за 
нарушенията.

на които ще започне ведна 
га след приемането й. Пъ.р 
вичната организация на 
СК, съвместно със са.моу- 
нравителнйте 
напред

В химическата промиш- 
леност „ЛУЖНИЦА" нап
ример е изтъкнато, че не- пате е също, че някои ра 
достатъчно е направено ботници сами са 
във връзка с осъществя- ли „свободни дни” и т.н. 
ването на задачите от Дъл В „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУ 
госрочната програма по ЦИЯ” е явно износено за 
икономическа стабилиза- що в „Църни връх” се Тур
ция. Като сериозна преч- пц лице. което получава на 
ка в работата в този коде- месеца над 60 000 динара, 
ктив е изтъкнато несъот- а фактически нищо не ра 
ветното възнаграждаване боти. В тази основна орга 
според резултатите от 
труда.

В ООСТ „Изградил" се 
подчертава, че Съюзът на 
номунистите занапред тряб 
ва да води много по-гол-

(ВОИЧКИ

даваси органи, най- 
трябва да напра 

ви всичко възможно 
съживяването на самоупра 
вителните отношения в ко 
лектива. Понастоящем 
са на твърде ниско равни- 
цш за което свидетелству 
ва и фактът, че в самоуп- 
равителните органи на Цен 
търа за култура не са вклю 
чени представители на об 
шествено-политичесната об 
цгност.

за

те

низация на сдружения труд 
е 'изнесено, че някои рабо 
тници са проявявали лошо 
отношение към технически 
те средства с които рабо 
тят, бързо разваляли ма- М. А. А. Т.
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА акцията „Морава две”, ко
ято тРябва да допринесе 
за райснизирано производ
ство върху промишлени ос
нови.

Социалистическият съюз 
поез последните две годи
ни особени грижи положи 
плановете по пролетна и 
есенна сеитба цялостно да 
се изпълняват, като по то
зи начин на обществото се 
спестяват значителни сред
ства за внос на пшеница и 
др\ти житни продукти. Йз- 
купуването на пшеницата 
е имало и има предимст- 
вено значение във всички 
акции, които . предприема 
Сошгал истическият

За да се създадат опти
мални предпоставки за по-

За ускорено преобразование на селото
дителл до Струмица, нъде- 
то те са се запознали с 
начина и възможностите 
за производство на големи 
площи. Осъществяването 
на хлдросистемата започва 
със строителството на мре 
жата за напояване.

През този период са об
съдени и проблемите, явя
ващи се в животновъдство 
то. ветеринарното дедо, ме 
чанизацшгга, г°рокото сто
панство. Предприети са ре 
дина акции за увеличаване 
на производството на хра
на, като една от първосте 
пенните задачи в община
та. В тази насока особено 
внимание е отделено на

драта, хлебопекарницата и
Т-М.).

През двугодишния пери
од са полагани особени 
усилия за по-'крепко сдру
жаване на селекостопан- юз е раздвижил акция от 
ските производители и сь- особено значение: стрри- 
здаване на истински обли телство на хидромелиорати 
ци на сдружаване. В тази вната система „Масуричко 

някои . поле” на площ от 600 де
кара. Проведени са много
броен и събрания със сел
скостопанските производи 
тели, а в това 'начинание 
са включени селскостопан
ският комбинат „Делншес” 
от Вл ад и чин хан и профе
сионалните му служби. 
Проведе се и енскурнзя на 
сел акостопан ски произво-

ствени цялости, недостатъ
чна ангажираност но и без 
отговорност на ООСТ и де
ловите органи.

Соци а л истическият

През последните две го
дини, както се посочва в 
отчета на ОК на ССТН в 
Сурдулипжа община, из
готвен въ,в връзка с нас
тоящите избори, между 
въпросите, които са прив
личали особено внимание 
на Социалистическия съ
юз е и въпросът за социа
листическото преобразова

СЪг

насока се отчитат 
резултати, но напоследък 
се чувствува известно ста 
гниране 
Върху това са се отразили 
много фактори: условията 
на стопанисване, неоргани
зираност на пазара, нераз
вити самоуправителни об
ществено-икономически от
ношения във възщжизвод-

ние на селото и селското 
изобщо. Изтън- оаружаването.встопанство 

ва се, че е налице забеле
жителна дейност за по-ус- 
корено развитие на самоу 
правителните обществено- 
инономичеаки 
на село. Постигнат е 
дим напредък към самоу- 
правително учредяване и 
организиране на сдруже- 

агро комплекс.

СЪЮЗ.

голямо и по-качествено се
лскостопанско производст
во, ССТН в общината, по
лага особени грижи за на- 
банката на необходимите 
количества изкуствени то
рове, качествени семена и
ДРУГИ

отношения
ви

ни* труд в 
Започнат е процесът на 
сдружаване и обединяване 
на първичното селскосто
панско производство с ДРе 
работвателните мощности.

възттроизводствен и
материали.
. Да напомним ... 
Социалистическият 
е наченал и въпроса за ста 
оческите семейства, относ
но невъачожйостта те да 
организират модерно 
сностопанско

накрая, че 
съюз

Постигнати са и опреде
лени резултати в техниче
ската в-шръженост на сел
скостопанските 
ства, земеделските коопе
рации и основните органи
зации на кооперантите за 
по-широко приложение на 
технологията в ироизвюдет 

на основни селоносто- 
Модерни-

сел-
домакин- производст- 

во, а все още в тяхна соб
ственост се намират голе
ми селскостопански 
щи. В тази

пло-
зана-насока

прей ще се води по-шнро 
ка акция, за да се ползу
ват площтгте рационално.

вето
папски изделия.

са съществуващите 
ман-зирани 

мощности (кланицата, Възходът -на Сурдулшина община е видим и в града, и в оелата Ст. Н.
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« ,™ш?ВГРАД СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ ОТ БИВСШИ СЪДИИ ЗА У ШЕНИЯ

Повече виновни, а 

един „обвинен“Проблеми с хляба 

и водата Ф От Александър Нинолов, нойто общински съдия за нарушения бил 
от май 1978 д0 1981 гдина, сега председател на Общинския съд в Дими
тровград се търси отговорност за пропуски и слабости от преди три години 
и се повдига въпрос дали може и занапред да изпълнява сегашната длъ
жност ф Изпълнителният съвет на ОС е на становище, че трябва да бъде 
сменен Ф Общинската скупщина, покрай другото, е взела решение въпроса 
да изучи и Комисията й за избор и наименование.

стоките И сослужяаи.тп качеството По предложение на ОК на ССТН „СЪДЕХ И Съдя СПОРЕД 
в Димитровград (през средата на ЗАКОНА"... 
годината) да се изучи и реши върро-
са във връзка с (не)злоуиотребите на Председателят на ОС в Димитров- 
ои!всшите съдии за нарушения н©от- град Петър Тасев казва: — Общин- 
да)вна пак разискваха Изпълнителният оката скупщина на сесията ои от 19 
съвет на ОС и Общинската окупщи- октомври взе решение общинското 
на. Преди госва Службата на вътреш- обществено пронурорство в Пирот да 
ките работи в Димитровград е изопот- изучи Действителното състояние ио 
вша инфррмаиия за работата на об- отношение отвземането, предаването,

съдия за нарушения от 1976 продаването и отчисляването на сто- « 
до 1981 година. В информацията на ки и предмети и да предприеме за- 
ИС, обосноваваща се на информаци- конни мерки. Също така взехме ре- 
яга на споменатата служба са посо- шенпие Комисията за избор и наиме- 
чени повечето пропуски на съдиите нование към ОС да изучи въпроса и 
за нарушения: Павле Тодоров и Алек да даде предложение на скупщината, 
сандър Николов. а делегатите й да решат Да ли Ни-

В информацията се подчертава, колов може да бъде председател на 
че Тодоров е приел 1974 дела. От то- Общинския съд. Отговорността тряб
ва число 1128 са Решеии и извърше
ни, 300 са решени, а неизвършени, 
нерешени са 229, а не съществува 
досие, т.е. следа за 87 дела. Докато 
той работел на това място не са на- 
платени парични намазания на' стой
ност от над 301 хиляди динара и не 
е извършено наказание затвор от 15 
дни. Николов пък е приел 3801 дела 
решени са и извършени 2938, а 354 
са решени, но н ©извършени. Нереше
ни са 93, а за 142 дела не съществува 
досие. Не са наллатени парични на
казания на стойност от над 440 .хиля
ди динара. Казва се че той не до
кументирал че е предал и 4281 дина
ра. „Утвърдено е — казва се в ин
формацията — че осем заявки за пов 
диган е на наказателна процедура са 
най-вероятно унищожени, защото не 
са вписани в протокола му, а съще
ствува доказателство че от Службата 
на вътрешните работи са му преда
дени".

Това е основното занлю
то™а ОК?аед<?СДТнТ^: 
вета на потребителите в 
Димитровград, .които на съ 
вместно заседание обсъди
ха снабдяването
ните със стоки
потребление- В 
градските

говорно 
продавачите, които уеднак
вяват Цените на предиш
ните (по-евтини) и нрвопри 
е^ите (по-скъпи) стоки и 
по този начин незаконно 
з аработв ат ад ебели ’ ’ 
за сметка на потребители
те. Макар че явлението ве 
че взе широки размери, 
с алюуправител ния т работ
нически контрол не дейст
вува, а не се ангажира и 
съответната общинска ин
спекция.

За да се подобри снаб
дяването в града, Предсе
дателството на ОК на 
ССТН предлага Съветът на 
потребителите към ОК на 
ССТН
при МК на ССТН, съвмест 
но с Изпълнителния отбор 
на Скупщината на местна
та общност в Димитров
град, да устроят евиденция 
на нужните обекти за про
дажба на разни стоки и 
оказване услуги на гражда 
ните. Евиденцията трябва 
да бъде изходна основа на 
материалните и други об
ществени усилия за откри
ване на нови магазини.

отношение към

на гражда 
от широко пари

димитров- 
лип-магазини 

сват стоки, които в други
места могат да се купят в 
достатъчни количества. 
Снабдяването на града с 
хляб е лошо, особено ако 
се има предвид лошото ка 
чество на хляба. Основна
та причина за това 
та организация на работа
та и други субективни сла
бости в ООСТ

ва да се изостри. Още повече ако се 
има предвид, че това търсят и Про- 
ектозаключенията от 13-то заседание 
на ЦК на СЮК.

е лоша

„Хлебопе
карница", коиго неотдавна 
бяха изнесени на общо съ
брание на трудещите 
Сн абдяв ането

и същите съвети — За състоянието в общинския 
съд за нарушения се знаеше и по- 
рано. За трудностите осведомявах ко
мпетентните органи и тела, за това 
осведомяваха и второстепенни орга
ни за нарушения. Посочвах и посоч
ваха слабостите, неорганизираността, 
но тези които трябваха да предприе
мат мерки За премахването им тихо
мълком минаваха край проблемите и 
нищо не предприемаха. Повечето от 
тези които търсят сменяването 
преди три години ме препоръчаха за 
председател на Общинския съд. Об- | 
виня ват ме макар че са убедени, че 
нищо не злоупотребих — казва Ни
колов.

се-
с вода също 

не е в Ред, понеже регио 
налният водопровод се по
врежда често, а след вся
ка авария водата се замър
сява.

Председателството 
ОК на ССТН от своя стра
на проценява, че ръковод
ните структури в организа 
циите, задължени за снаб
дяването, проявяват безот-

на
Еми.

А. Т.

Целта е друга; това казах и на 
подчертава той. 

на отговорни 
харесва

това което правех и правя ката съдия 
и председател на съда. Едни от тях

а
асесията на ОС —

На едно число хора 
постове в общината не сеНеобходимо по-голямо 

действуване в 

местните организации

НЕОРГАНИЗИРАНА СЛУЖБА
В информацията обаче се подчер^ 

тава, че доставната служба на ОС 
нередовно и неефикасно е връчвала 
писма, призовки, решения и пр. 
че и това е влияело съдията за на
рушения да не изпълнява задачите 
си ажурно и ефикаоно. По отноше
ние на временно задържане, отвзсма 
не, съхраняване, предаване, продава
не «ли отстъпване на стоките и пред 
мети от 1976 до средата «а август 1983 
година състоянието ири 
орган за нарушения е недопустимо 
хаотично. Действителното състояние 
на отвзетитс стоки и количеството 
им досега не с утвърдено и не може 
да се констатира дали с тях има зло
употреба или не.

Хаотичността и неорганизираност
та иотш, рждаша и един друг факт; 
след отваимането на стани и предме
ти. съдиите са ги „предавали" в спад- 
дата на Общинската скупщина, без 
списък на продаденото, от кого е от- 
взето, в кои количества, нито пън ня
кой им е потвърждавал, че е приел 
тези стоки. Личи че никой на нико
го не е давал сметка. Хаотагчностга е 
Идвала дотам, че продажбата на 
стоки и предмети чрез тръг е върши
ла комисия без присъствие на съдия
та за нарушения, без утвърждаване 
количеството и потеклото на стоките, 
без йеобходимата за това процедура.

се застъпват да не наказвам техни 
близки и роднини — най-напред ме 

и молят, а след това се заканват. Ко- 
гато осъдих един бивш председател 
на ОК на ССМ, например председате
лят на ОС ми наложи писмено да му 
докладвам за това съдебно дело?! И 
това правех! „Вината” ми е, че съдех 
и Съдя според законопредписанията, 
а не въз основа желанията на някои 

общинския „силни на деня".

(От 1-ва страница) местните организации, ка 
то при това се изналгират 
нови форми и методи за 
работа. И занапред един 
от основните проблеми е 
задълбочаването на делета 
токата система и идейно-ио 
литическото издигане на 
делегатите, развитието иа 
селското стопанство, все
народната отбрана и обще 
стаената самозащита и пр.

даването, изкупуването на 
селскостопанските излишъ 

политака_. Безспорно е, че личната отговор
ност не може да остане на маржни- 
те на събитията, включвайки и тъРсе 
щата се отговорност от преди нянол- 
но години на Николов. Светлината на 
Проектозаключенията на ЦК на СЮК 
обаче трябва да докосне и (всични 
други, които безотговорно са се от
насяли или се отнасят към задачите. 
А в информацията се посочват пове
чето „виновни” оубенти: Тодоров, за 
когото не се търси сменяване от 
длъжността секретар на СОИ по ко
мунална дейност, доставната служба, 
комисията -за провеждане иа публич
но продаване на стоки и предмети ... 
В обратен случай, т.е. само със сме
няването на Николов проблемите ня
ма да се решат, а истината за която 
всички се застъпваме, не ще бъде 
пълна.

ци, жил,пияната 
работата на делегациите и 
делегатите, както и работа 

някои общински ор 
ежедневни

та на
гани и други 
въпроси от жизнено значе 
ние за хората.

В продължение на съб
ранието на което присъст- 
вуваха и ръководители на 
обществено-политическите 
организации от община, 
делегатите на ОК на ССХН 
обсъдиха и приеха акцион 

програма за работа 
следващата година. В 
между другите набол

ОКЗа председател па 
на ССТН, делегатите преиз 
браха Иван Лазаров, а на 
отделно заседание члено
вете на Председателството 
за секретар преизбраха Ра 
де Пенев. Освен това деле 
гатите на 
браха и председатели иа 
отделните секции, 
оии и отбори, действуващи 
в рамките на Социвлмсти-

лата
през ОК на ССТН из-нея
язаии активности и задачи 

Общинсиа коми-се изтъква, че 
та конференция, 
ортани и тела, 
трябва да разгърнат

активност

нейните
занапред

още ческия съюз. Васко Божилов
М. Я.впо-широка
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ЩЩШбШт
ДЕВЕТМЕСЕЧНАТА РАВНОСМЕТКА' НА ..АВТОТРАНСПОРТА’' ЦЕХЪТ НА „КОЩАНА" В СУРДУЛИЦА

Решително срещу субективните
слабости;

ПРЕД РЕОРГАНИЗАЦИЯ
• Н»-,. ...

л.>1
Цехът на „Котака" и 

Сурдулица » краткия си пс 
риощ на сЧцсствуванис до 
живя бурно развитие- За
почна преди десетица го- 
дини в приспособени моме

па/гадно (да напомним: 
след осем години успешно 
стопанисване!, а всички ра 
ботници от стария биха ми 
нали на работа в новия 
цех, къдего трябва да ус

дица субективни причини. 
I ун псе още личната и 
трудова дисциплина с «а 
шкисо равнище, големи са 
посегателства към различ
ни видове обществени иму 
Щустнп, отказване оч
на на отделни рабщщци да 
изпълняват трудовите за- 
дт.|ЛЖс»11Ии. Покрай 
бездействуна-г партийната 
и С|Ц1Н:1)нкал1па организация 
нактр и самоунранитолнитс 
органи. А съвсем е 
че пее доканто един щ,' 
за винаги, тапа да кажем 
не се пресече със субекти 
внито нрнчиши, състояние 
то ще бъде таква, какаото 
е сега. Още повече, че 
обективните причини и за 
напред ще сълъстпуват дой 
ността па гази организа-

Общият доход увеличен с 41 ни сто, дохо- 
Аъг с 27, а чистият доход с 25,9 на сто. Сред
ният личен доход възлиза па 10 035 
занапред стопанисването 
твърде затрудени условия.

щения с няколко машини, воя ват ново производство, 
докарани от Враня. Днес 
този колектив 
2М) работника и със съвре 
мени и машини произвеж
да обувни, които се изнас 
ят в няколко европейски 
страни: Швеция, Герман
ската федерална ренубли 
ка, Съветския съюз, И-га-

дипара. И 
Ще се провежда при Зова означава, че нови ра- 

наброява ботниди биха били приети 
само около 150 души. Ка-стра- нво това означава за ня
колко стотин души (преди 
мно млади), чакащи рабо
та в общината не бида от 
делно да се изтъква.

Дали такова решение е 
най-целесъобразно? Но на
ше мнение 
е! Ако един цех вече сс 
е наложил с качествената 
си продукция, кояТо напъл 
но се изнася, не бпва да 
се преустановява такова 
производство. „Доводите” 
за закриването му, струват 
ни се, са доста несъстоя
телни. Ьто защо в тази 
насока по-голяма заинтере 
сованосг трябва да прояв
ят и обществено-политичес 
ките дейци в общината, 
като търсят да се спазва 
договорът, постигнат ме
жду „Кощана” и тях пре
ди започване на строител 
егвото на цеха, относно но 
вата фабрика.

^ъдреки извънредно тРУ 
дивни ге условия за стопан
ска дейност, с неразреше
на редица субективни при
чини,

ежеДневно по ияколисо ка- 
МИЮ1Ш не са 1 ползуващи. 
Къ.м това, добави Арсов, 
1 имаме и голяма ненайлате 
на реализация.

това

2-ш готраненорша | а
организация в посилеград, 
през първите Девет месо- $ ИЗХОДЪТ Е В РАЗРЕ
ДИ на настоящата година ШАВАНЕТО НА СУБЕК- 
огчете положителна дело- ТИВНИТЕ ПРИЧИНИ 
ва равносметка 
гуоа, но п оез сродства за 
акумулация.

лия.ясчю При план 248 750 чифта 
обувки, за десет-

сигурно не
дамски 
тв месеца от годината са 
произведени 251 530 чиф-ооз за-

Деветм ©сеч 111 Тге ■ финан
сови резултати и въобще 
състоянието на „Автотран
спорта” в Босилеград, не
отдавна обсъдиха и члено
вете на работническия съ.

та, така че ежемесечно 
планът по натуралните по
казатели е изпълняван със 
101 процента. По този и 
по други показатели, сур- 
дулшлкият цех е между 
първите цехове в сложи# 
та организация на сдруже 
ния труд ,,Кощана” от Бра

нищият доход по отно
шение на миналогодишния 
през деветте месеца е \ве 
личен с *и на сга и вьз- 
лиза на тооб/оо/л динара. 
° осъществяването на този 
доход, както и досега наи- 
голямо участие има пътни 

■ яг и товарният транспорт, 
а най-малко авторемонтна
та работилница, изразход
ваните средства, през пър
вите девет месеца възли
зат на 133/10 62У динара 
или с 45 на сто повече от 
същите през 1983 година, 
при т°ва доходът отчита 
увеличение от 2/ на сто и 
възлиза на 32 960 742, сре
щу 23 931) 861 динара мина
лата година. Чистият доход 
е увелиен с 25,9 на сто и 
възлиза на 23 748 113 ди
нара.

За отбелязване е, че и 
сега най-рентабилно стопа
нисва товарният транспорт, 
който осъществи обща ре
ализация от 36 520 хиляди 
динара и остатък чист до
ход от 8 578 184 
При това с камионите са 
изминали 627 724 километ-

вет и константираха, че по
край обективни, има М. Я.и ре-

ня.
Характерно за този ш?х 

е, че наскоро трябва да 
мине в нови производстве
ни помещения. И именно 
тук изникват някои недора 
зу.мения: построяването на 
този цех—фабрика е тряб 
вало да даде възможност 
за тР^оустрояване на но
ви 450 работника. В новия 
цех трябва да се произве 
ждат лицеви части за спо 
руни (платнени) обувки, и 
то в доста големи количе 
ства. При това не е било 
предвицяно закриването на

Инак до края на година
та цехът на „Кощана” в Су 
рдмлица трябва да произ
веде 30 000 чифта обувки 
за СССР. След приключва 
не на това 
до края на месеца, ще се 
пристъпи към реорганиза
ция, за да започне новото 
производство в новата фа 
брика от началото на иду 
щата година.

производство

стария пех.
Според последните 

звания на компетентни 
..Кощана” — Враня, стари
ят пех тРябва да се закрие

изка
«й -■ вл-

Все още трудно се обезпечават нови гуми Окончателно решение 
как ще стопанисва цехът 
на „Кощана" в Сурдулица 
Ще се знае до 1 декември. 
Понастоящем 36 
се подготвят за новата Фа 
брика, а и останалите,

КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА"динара.

Стабилно стопанисване курсисти
ра.
^ ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ 
ВСЕ ОЩЕ МАЛКИ

кои
то ще бъдат приети на 
работа трябва да минат 
през такива подготвителни 
курсове.

края на годината това съот 
ношение значително ще се 
премени в полза на износа 
на западните пазари, имай
ки предвид че само през 
октомври са изнесени сто
ки на стойност от около 
40 милиона динара, а до 
края на годината 
изнася само на този пазар. 
Съвкупния износ е увели
чен с 43 на сто.

Имайки всичко това 
двид в конфекцията изтък 
ват, че тясното определе
ние е Реалните лични дохо 
ди да се задържат на ми
налогодишно разните и да 
се спре намаляването им. 
Зачитайки определенията 
износът на конвертируемия 
пазар и занапред да се 
увеличава, реални са пла
новете на конфекционери- 
те и занапред да имат ста 
билно стопанисване.

За- лични доходи в „Ав
тотранспорт а” в Босилег
рад през деветмесечието

В конфекция „Свобода” доходът е увеличен 
с 48, а личните доходи с 49 на сто — Изно
сът на конвертируемия пазар се увеличава — 

от настоящата делова го- Да се запазят реалните лични доходи 
дина 182 трудещи се (спо -------------------------- —-
ред броя на пресметнати- Една от най-големите бил 7484 динара. Деветме- 
те трудочасове) са отдели- труДови организации в Ди сепната равносметка за та 
ли 23 355 352 динара, или мктровград, конфекция :щ година постигна среден 
25 на сто повече от мина- „Свобода”, през последни- личен доход от 1 212 дина- 
логодйшните, а за различ- те няколко години стопа- ра. 
ните фондове са отделили писва твърде Успешно, за
само 392 716 динара. Сред- разлика от повечето трудо касата на „Свобода" за ра- 
ният месечен личен доход ви организации в община- зиределение има 37 644 000 
възлиза на 10 305 динара и га. След деветте’ месеци динара или 38 на сто пове- 
все. още е най-малък,, не от Тазн годиНа конфекцио че в сравнение със сътчия 
само в региона, но и в об- перите могат да се1 похва- период миналата година.

лят, че са увеличили Съ,в- : И докато останалите тру- 
купния доход1с 13 на сто, лош: организации, някои 

совите ни резултати щяха . дохода с 48 ,На'сто в ' 9ра-: по:малкб —■' Някои повече, 
да бъдат по-добри, изткк- внецие със същия" период, имат проблеми с износа, 
на изпълняващ дължността миналата година. Увсличе- „Свобода” 80 на сто от об- 
директор в организацията ние с 45 ,на сто бележи и щйя си дохд осъществява 
Иван Арсов, ако бяхме в чистият доход, а личните с износ. В момента на кон- 

по-целесъобраз- ■ доходи са увеличени с 49 вертируемия пазар са из- 
на сто! СпореддминаЛоУодаг месени стонвй. за 43,7 на сто 

мощности, шиия деветмесечен отчет ; о'т запламувании износ, а 
средният личен доход е‘ на клиринговия 56,3. Но до

Ст. Н.

ще се

Ако някой надникне в
пре

щината-.
— Естествено, че финан-

състояние 
но да ползувам разполагае. 
мите превозни 
Поради липса на автогуми А. Т.
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, СЪЕДИНЯВАЙТЕ С]комунист
——- - 9 ноември 1984, БелградГ л

Размахът не бива да отслабван ефикасн^т^а^^акционното^ртиигт, 1̂ “°щи11е ся-ужби или от управителните органи- ти, които биха помогнали напълно да ре из- 
ноито през послетнитр .лни г-о ^-.о На, О^есгвен°-лолитичеаките общности) да- мени неблагоприятният ход, който налични
и в дтнотпГЧпглгЪи,-^ Д се водят в ваха обяснения, а членовете на първичните ор те

комунистите, откриват п^л°т!?Но На Съюза на га"“®ачии или на общинските комитети, след
ват отговори. Членовете ч\/встт™яР° и! И а?3" ”1ИКОНШ'!ИческИ обсъждания" биха дали под- нето На Дългоорочната програма за .икономи
тина ™ ка^я^ чувствуват, че «аис- крепа на предложенията и вдигнали ръка _
стите .В много <~пелн^!п НШЮ' за1чото комуни- знак на приемане на същите. При това, оче
... гтг, '№ого среди критически се анализира- видно, липсваше 
ха^преди всичко собствената си активност, но 
деисгвуването ,на висшите органи — все 
ЦК на Ск>К..

Но, т03и размах не

базата ткономцчеоки трудности само ускоряват. 
Твърде често изтъкваме, че осъществява-

в ческа стабилизация ще бъде крачка напред 
в укрепването на самоуггравителните отноше 

идейно-по ния, обаче същевременно констатираме, че 
литически анализ на резултатите в стопанисва това бавно провеждаме. А отговорите на въл- 

до нето и на обстоятелствата в отделни органи- росите защо нещата 
__ зации или обществено-политически общнос-

с'п/а.71 пп1Аитт,^тг0^..« ^.Ива да °слабне и ти. Преди воичко, мисля на анализ, кой- мъглени, неуловими.
р ю анего на пуоличните разисква то би отговорил на 1Въпроса: какво все може 

Н1^г, след провеждането на заседанието 
Ц-К. на СЮК, разлтахът трябва 
тоянна характеристика на задълбочени ана-

необходим1ияг

стоят та-ка, на кои пу,нк 
тове кой все не,я осъществява —остават за-

Предупреждението, че Съюзът на коамуни 
«а да допринесе за увеличението на дохода (по- стите във всяка среда трябва да действува 

да остане пое- високи Цени или ло-голяма продуктивност), 'като истиноки авангард на по-широките рабо- 
лиггшр^ъ, * - какво обективно ще значи предлагането на тническожласови интереси от'него търси да

Н 4101 На ра0(>та«а Пъ;Рвичните °(Р* почвисоки цени) как това пряко ще влияе 'на определи възможно повече конкретни реше
та- И органИ1е ва СК на всички и на работническата класа и трудовите хора), да- ния и да указва на всичко онова, което би

и сши равнища. Досега малко първични ли плановете отразяват реалните прсизводстве могло да промени посоката в развитието на 
Рганизации на Съюза на комунистите прила ни, материални и кадрови възможности и социалистическото самоуправление; ако през 

гаха уставния принцип един път годишно да тлг. Бдин такъв подход би бил извънредно зна 
оценяват работата на членовете на СК( пона^ 
стс.ящем, в публичното обсъждане

последните години направихме крачка назад, 
чителен и поради това ,че своите решения и за да тръгне две крачки напред, 

такива първичните
тогава сега

организации на СК би трябвало е потребно да подкрепим мощния прогресивен 
оценки има далече повече), а още по-малко да поставят в рамките на по-широките инте ход на активността и готовността в първични- 
са организациите, които оценяваха действи- реси, а не само на своята основна, относно те организации на Съюза на комунистите, ко
телното идейно-политическо състояние в ово. трудова организация или община. йто ще доведе до по-решителна борба про-
ята средз. Та-ка, например, разискванията за Съюзът на комунистите трябва и предло- тив всички слабости и трудности. Всесърдно

решения да съгласува трябва да окажем подкрепа в търсенето нарезултатите в стопанисването, заключителните женията и отделните 
баланси, производствените - членове, ин-вести- с изходните основи вградени още в Програ- правия път за постигане единство в Съюза на 
циите, пък и за поскъпванията и другите ас- мата на СЮК, и със становищата от насоки- колгунистите, за запазване на моралния образ 
пекти на стопанисването в първичните орга- те «а кнгреоните резолюции. Затова трябва и всички стойности и принципи, залегнали в 
низации и в общинските комитети на Сг>юза критически да разглежда практиката и в ход Програмата на СЮК, които в практиката често

различните отклонения. Но, занемарявахме. На Съюза на комунистите сана комунистите често се свеждаха на спли- да указва на 
тзне от цифри и индекси, а рядко при това, днес се често задоволяваме с овехтялата фра мо тези качества може да осигурят .масова 
от идейно-политическо становище бе съгледа- за — „трябва да укрепваме самоуправление- подкрепа от трудовите хора, на която поД- 

осъшествяването на насоките и заключе то”, занемарявайки по същото време Реди- крепа, винаги се облягаше, защою в маайте 
СК. Събранията на Съюза на комуни цата предупреждения: че се стеснява прос- лежи неизчерпаем източник на енергия, но- 

стиге често припомняха на заседания на рабо- гранствогго :на самоуправлението и че работ- ято може да ни извлече от сегашните, про 
тническите съвети, скупщинските съвети или никът е господар над все по-малка част от блеми и трудности.

на които слепнали дохода”. Както е казано, общи фрази има-

вано 
нията на

на изпълнителните съвети,
(«ай-често ръководните работници от ше, обаче съвсем малко конкретни акт,ивнос Нина Компаричстите

в ГФР се изразходват 0,38 нвч, в Италия — 
0,41, в Испания — 0,43, в Гърция — 0,44, а 
в Югославия — 0,86 нвч електрична енергия- 
И, броят на енергийните иточници, 
щи се в света всекидневно се увеличава. 
Слънчевата енергия, геотермалната, енергията 
.ча вятъра, на прилива и отлива, биомасите, 
биогаза и т.1н. не само в най-папредналите, но 
и по напродналостта сц значително по-близки 
ни страни, какви-ю са вече споменатите Ис
пания, Гърция, слещ това Унгария в това от
ношение значително ми изпревариха. Ние, 
обаче, като че лй ше се „преориентирали” 
на 2—3 най-еече четири класически източ
ника. С наличната система, автаркията и лип
сата на пазар преди всичко, трудовите орга
низации не са стимулирани да прогвдреждат 
по-евтиио.

От друга страна, ония които .може би и 
искали да се обърнат към новите източници 
на енергия
потребители — също така почт-и нямат ни
каква подкрепа е това: няма кредити, няма 
данъчни облекчения, производителите с мъки 
обезпечават сурови™ и ропроматериали и 
г-н. Всично това не значи само загуба на 
енергия, (моментална) загуба на доход и под,, 
но и изоставане в иауч/но-технолошчеокото 
развитие, което и в тази област е страхотно 
бързо, и това все повече ни отдалечава от 
самата възможност за включване в световни
те процеси на развитието и международното 
деление на труда.

ЕНЕРГИЯ

Недостизите пситзува-

дентрали почти на есени граждани показаха 
това. От друга страна множество трудови ор
ганизации с дни чакаха или често биваха 
принудени да спи-рат производството, стопан
ството претърпя щети, които не може и при- 
близа-гелно да се тчислят.

Но от това пе трябва да се извлече 
заключение, че всичко бп бшю канто трябва 
ако потребителите навреме се бяха преори
ентирали на въ|ГЛИ«ца. Може би било и по-ло
шо, защото и въглища няма достатъчно. Ми
ните просто не можаха повече да произве
дат. Ни преновр смени ата, нмто работата в 
държавните празници и почишни дни пе мо
жа да навакса недостига на мощностите. 
Практически, единстнената съД№инска мярка, 
която осигурява финансиране развоя на ми
ните — отделяне на част от средствата От 
цената на нефтиите деривати — стигна ед
вам през пролетта. Откриването на мина, 
знае се, трае 4—5 години, така че първите 
ефекти иа това мероприятие може да очак
ваме в перая на настоящето деселилетие.

Сигурно е, че недостизите биха били 
м-ноно по-малки, ако изобщо би имало таки
ва, котето наличната ои енергия бихме пол
зували рационално. Как в това отношение 
ргоят - нещата у нас добре илюстрират и онв- 
донията че За един долар обществен продукт

В Съюзния изпълнителен съвет се готвят 
нови мерки за субституция на енергията. Ос- 

митнически и кредитни облекчениявей нокоп
за вноса, относно за купуване на домашни 
съоръжения И резервни части, предвижда се 

най-важна мярка — данък на мазута. 
Пр този начин до 198* година трябва да се 

24 милиарда динара, които биха се

като

-натрупат
използували за стимулиране минаването иа 
други източници на енергия.

Първата и най-важната цел на субсти- 
бе (и остана) нефтни/ге деривати — 
нефтът зз отопление и течният газ 

воичко да бъдат намалени с два ми- 
Вместо това употребили би се се- 

качествони кафяви втр-ли- 
че някои резултати са 

1979 ,го-

туцията
мазутът
преди
лиона тскна. 
дем милиона тона 
/да. Цифрите говорят,

постигнати. Например през
6,5 милиона тоя/а

като производители или наю

наистина
дина са изразходвани около 
мазут а през 1983 с два милиона тона по- 
малко’. Но, това не значи, че с толкова е 
увеличено производството отноон-о потребле
нието на качествените така нар. бели дерива
ти Този упадък на потреблението, свобод-но 

изключително бемг
М. Лакичевич



I Комунист9«с

Какво след общопартийното разискване

Допълнени заключения
13.го заседание на ЦК на СЮК п н Ъ Ху ,1росктозакл10ч^ни"та ог чцртаван с а-ьиросът във връзка с пр. В такива организации би тряб- 
ложвниего а Сч шза • ' ' *>оввно и |{Ритичсски се оцанина по. (икциоимофо действуваме и органи- вало повече да се ангажират не
първицнит пп и НВ К0М^,М1'И'с 11 11 обществото. Комунистите в зира+ге па. Съюза на комунистите- само общинските комитети,

'сне е , га ИЗации ИЗВъРшиха своеобразен н всеобхватен анализ за |,а заседание на ЦК на СК междуобщинските конференции, 
деи г уванею на ннонол1ическата и политическа система и за акциоп- " Сърбия ние особено внимание по Градският комитет на СК в Бел 
ната организираност на Съюза на комунистите. Разсипаното дойде до св^тхме на тези въпроси. Приех- град и Централният комитет.

лизи, да се изготви

но и

Различни акции не би трябвало
план от приоритетни и нпоПхплими .... комунистите и първичните органи- да се организират само в сдруже-

вичнкте организации на СК, във всички гтш >п‘ •• ш " П1,Р- зпцми на СК, в които по-подробето ния труд, както това мнозина^-раз-

вете си ла поел * ент' с кого,° на СЮК щв задължи члено- ,1И|И и органи на СК в осъществя- на самоулрзвнгелно и обществено-
. " риемат една след друга приоритетна задача за нрпомяни вамето на тези становища повече политическо организиране и дейст-

е шното положение? се остана на принципното и норма- вуваие. Тун особено трябва да дой
Но този повод ..Комунист", издание за СР Сърбия, организира 1ИВ|Ю' отнолкото се дойде до съ- дат до изява ролята и ангажирдне- 

резгезер в редакцията нц тема — КАКВО СЛЕД РАЗИСКВАНЕТО? На "еСт00НИ промени в практиката т на органите на Съюза ра коми-
въпроса в този брой отговарят няколко души. Най-много се постигна по въпроса пистите. Мисля, че органите чрез

за постоянните акционни конферен различни облици — трибуни, кръг-
ции. Затова непосредствената ан- ли маси, разисквания и пр. — би

0 нейде- тивност върху тези въпроси след гржбвало да имат предвид необхо-
с1вяванв1о на Дългосрочната ярог- разискването върху Проектозаклю- д/мсстта от още по-ролямо число
рама за икономическа стабилиза- чонияра трябва да 
цня е сегашното състояние, особе
но по отношение на притежаване 
на имущество. Касае

. 1

По-смели
начинания

же да пречи на акцията

в творчески надри. С такова органи
зиране би дошли до по-близки съд

се разгърне
няколко насоки.

Преди всичко, би трябвало да напия защо и заради какво състоя-
се за нмуще- се имат в предвид всички досегаш нието в определени области и сре-

ство на известно число граждани, ни положителни опити, особено ди е такова или онакова, и някои
които ако и не со организират с пт.в връзка с постоянните акцион- въпроси би можали по-конкретно
цел да затрудняват някои общество ни конференции и занапред да ук- и по-бързо да решаваме,
ни акции, сигурно не искат да се Репва ролята им, съгласно необ.хо-
включват, в акцията за осъД1еСтвя димото укрепване на единството Птг*пя«..п«* __
ване на Дългосрочната програма на акциите на комунистите в орга- I|ТГПпЛПНПГТ тЯ

и за икономическа стабилизация. низациите на одружения труд и и УИи|ИИИ;1 ъМ1
Нерешаването на тези въпро- местните общност. Би могло да   -

се извърши диференциация в ся 0‘ МОЖе Т,Р',ДоаиТе хора и кому- се каже, че досега в повечето оре- Н6Д0Г0ВЙПЯНРТ0
.^я Съюз на ко^унистиГ Разто ““"Г* П0Сг0яНН° да връ^а на а^ д« т«зи конференции са били ад- °°иИ/,,1С 1 »
верите за диференциацията и вяи пр0са‘ а каюво с онези, които си ценявани. Има и такива първични
мането на заключи, в с1юза на ч»МаТ ГРНЖа 33 Стаб11лизацията? сРганизаадш, които становищата МИЛАН ПЕТРОВИЧ, коор-
комунистите с години имаха^лоои 3 Се счита' че е н',жно Да се аа акционните конференции само Динационен секретар на Съвещание 
противоположни скЬекти Зат',,^ » пРеизучи въпроса във връдка с Це- формално приемат или не ги прие- то при Съюза на комунистите в

ефекти. Защого.в покупното подвижно и неадвиж- мат. Дори за това не се и изясня- СОСТ РЕИК Ко.тебара, Лазаревац
~™' ЧеСГ° «° ™о имущество в Югославия, ват, макар че и Устава и на!те У нас струва разисквало

Де потостоо отколно о п лгштт,Н^пе" СъЩ,° тана се счита- че трябва да документи във връзка с това са п0 Проектозаключеивдта от 13-то
™ ™*Р!^ се Отчужди онова имущество, кое- твърде ясни. Основните критически заседание на ЦК на СЮК е добре
изключван™ пябпгншш Г Л и Т° Не е резултат на тР\ада, без ог- оценки за определени въпроси тря организирано, добре водено и поч-изключвани работници. О това и ад на кой незаконен начин е съд- бва най-напред да
стРУ турата в СК се мени, а това дадено — неплащане на данък, з първичните
не ое действителна диференциация.

ЗОРАН ЧУРКОВИЧ, квалифи
циран работник в „14 октомври", 
Крушевац

Очаква се в тази акция СЮК 
да предприеме някои по-смели 
по-радикални начинания.

Преди всичко, би трябвало

утвърждавахме ти е при края- Имаше много пред 
организации на СК, ложе ния, сега се свеждат резулта- 

кражба, непозволена тъРговия или цел с изградените становища на тите. но вече е очевидно, че някои 
Затова има мнения Централ- на някои други полулегални начи- акцдионните конференции да лю- неща са ясни. Дава се подкрепа 

ният комитет на СЮК подробно да ни, каквито са злоупотребите с ва- жем да имаме изходни основи за на Проектозакпюечнията и съще- 
разраооти критерии, дори да се лута, кредит и подобно. Има хора договор. Но, когато се договорим вре-менно се смята, че начинът на 
формират и отделни органи на които са можали да създадат зна- това трябва да бъде задължително водене на разискването е път към 
воички равнища на организиране в чително И1М1ущество въ.з основа на за всички първични организации, демократизация на отношенията в 
Съюза на ком/унистите и да се из- творчески тРМД- Те би трябвало да Ако становищата и препоръките на СЮК. Също се смята, че това е 
върши (това е малко, лоша, но се подведат поД режим на опреДе- постоянната акционна конференция най-добрият и единствен 
права дума) очистване на Съю- лена данъчна политика. не се приемат в някоя първична осъществяване на демократичес-
за на комунистите от онези които С такива 'начинания, значи с организация, тргава тя за това тря кия централизъм, относно начин 
му нарушават авторитета. Ако же- п ре изучаването на имуществото, ^ва Да осведоми останалите първи- креирането на политиката в общест 
лаем, а желаем да повдигнем ав- което с наша небдителност е съз- ^ни организации и общинския ко- во-то да участвуваме всички, от пър 
торитета на Съюза на комунистите, дадено преди приемането на Дт>л- митет с цел съвместо да се търсят вичната организация на СКдоцен-

рошенмя. Сега обаче се случва ця- тралнда комитет.

път за

в

да съгласуваме думите 
да мобилизираме целокупната 
енергия, а чрез това и енергията 
на всички творчески

и делата. госрочната програма за мкономпче-
си ока стабилизация, със санирането ла акция да опре една първична 

на 1Неопра(вдател'НИта социални раз организация, а за това да адма ни- 
лики в обществото и очистването каква отговорност, 

на обществото, те не може да ос- На СЮК — би се дал 
тачат в СК.

Покрай забележките за пове
денията в първичната организация 
на СК, за работата на общинските 

отговор- и реппубл'И1кански органи, изтъ^на-

нотенциали
съществен

Второ, здължение ипринос за повдигане на крак на
Второто смело начинание, кое- всички честни комунисти и трудо- ноот на първичните организации и ти са искове за промени и доизгра-

ергани на СК е да развиват и дру- ждане на политическата
в осъществяването на ще бъдат потови да вложат всички ги организационни облици. Тези промянд на статутите и някои об- 

овои СИЛ1И успешно да извършат определения обаче Рядко се ползу- ществени определения. Исковете
на вагг- особено в сложните системи, на по-голямото число първични ор 

Тук още .нямаме по-голямо свърз- ганизации ,на СК в Колубара — за 
ване, единств(0 и координиране на което бе писано . неотдавна 
акции между самите първични ор- „Комунист" — се отнася за начина 
ганизации в организациите на сДРУ- на «избирането' на ЦК на СКЖ- 
жения труд, а органите не оказват Смята се, че това е един от обли- 
достатъчна помощ. Главно, всичко ците на федерализация на Съюза 
се препуска на първичните органи- на комуниотите- Конкретно се пре- 
зацпи, ноито не са достатъчно 0ил- ДЛ ага ЦК на СЮК да не избират 
ни, мито идейно и анционно подто- конгресите на републиките, а кон- 

СТАМЕНКОВИЧ, твеии. Този проблем особено е из- гресът на СЮК. Търси се члеаюве-

то се очаква е по-значителната ак- ви хора. Тогава те далеч повече система.
тпвност
Дълппосрочната програма за иконо
мическа стабилизация- Необходи- задачите; в предстоящия етап 
мо е да се премахнат ггриавитеш- нашата революция, 
иге в поДзуването на обществени
те средства, особено привилегиите ПП1И1|1||Я_||Л |Я 
на отделни лица, които заежа и ||ПИ НII1111IIМ И 
ползуват една част от обществени- у 
те средства. Тук се мисли на лро- ||ЛЛ1-лТипил 
странните обществени жилища, ко Ц(10МйТИип()

в

ито очевидно, не можаха и не ще 
лвржат рационално да се ползуват 
само с повишаване на наема. След
това тук са и въпросите, отнасящи член -на Председателството на ЦК разен в големите и сложни орга- те на Председателството на ЦК
се до реформата в данъчната рис- на СК в Сърбия низации на сдружения ТРУД, как- на СЮК да бъдат избирани по при
тема или на цялости в Дъдгосроч- ■ - • вит-о са: ЖТО, ПТТ, Елек-просло- нципа на паритет както досега, а
ната програма за икономическа Един бт въпросите, които в панетвото", „Юипобакар", Електрон- това да бъдат най-способните чле- 
стабилизация. Но онова, което мо- досега шиите дискусии е, много под ната и машинна промишленост и нове на Съюза на комунистите

МАРИЦА
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ФОРУМ

нли нов документ
че сдружед,ИятУ^рТуд не„ГаЗГЬ,КНато'
влияние при п»т1Д яма голямо 
шината наРЮгоадавияНтГ0 В °№уп- 
яние свършва ^ Вяо ТяхнОТ(> 
публиката. СМята - Ре-

' ™ да е “‘‘
интерес и нуиеда да бъде 

Съюзната скупщина.

Партийно и 

общопартийно 

гледище

ди драматичността на обществена- която трябва да бъде изградена. В 
та ситуация и желанието състоя- . тях трябва да бъйат изложени ня- 
нието да се мени. колко основни точки на овоеобраз-

Мшсля, че съществуват два ва ното виждане на възможностите
жни момента, от които завири по- за превъзмогване на зависимостта,
нататъшното развитие на самюупра а не само за връщане на дъдгове-
вигелния социализъм: един свъозан те. Това говоря в партията и из-
с ватрешната обществена ситуация, вън нея не познават добре натиска
а друг с външната. отвън, макар и не неговите димен-

Д-рВЛАДИМИР МИЛИЧ, про- Що Се отнася до първця -МО- зии. Поради това е и очакването 
и самоупра- Фес°Р на Правния факултет в Бел- м®нт, мисля че трябва 'дфб.г^ да да се види нашият отговор, който

Решаване. Самоуправи- град- Ано аече сериозно навлезох- се анализира съществуващата смс- открива перспективи,
споразумяване и решава- ме в Раз,искваието, тогава всяно тема, чрез която самоуправление- Посочените момента трябва да 
~ е- мъртво слово на хар- становище, което води към подоб- т° се осъществява. Не принадлежа бъдат ясно поставени ако искаме

тия. Въпреки, Че са-моуправително- рлване на социализма и самоуправ- Към х°Рата, които смятат, че оис- мобилизация и анция. При това
то споразумяване и решаване би ле'нисто трябва да бъде уважено. те1Мата е решила всичко по добадз. те трябва да бъдат реални. Така 
тряГзало да функционира както Тук НЯМа п°Яяла на добронамерти начин- Също та«а съм противен накто не може да се- позволи раз- 
нашз слреаеление, нямаме някои и злонамерни, защото партия2д не неговите слабости да оправдаваме гфостраняване иа дефетизъм — че 

оме установи е група от такива хора, а преди с недостатъчната изграденост, и че иищо не може да се промени, за-
тяхното нефунк всич,ко ед«а цялост, заинтересова- аоички поведения, които очевидно щото това довежда' под въпрос ои-

циониране. Считаме, че отговорно на сегашното състояние да се про- са лоши по обществото да провъз стемата като цяло, така не може
стта в тази област не би трябвшю лгени- Съш° така. документът, за спасяваме за иеоистемии, т.е. с Да се създава мнение, че можеме
да поемат са-мо носителите на са к°йто разговаряме не може да бъ,- °'ния' коет° °т него отстъпват. Има да наяравиме всичко само око ис- 
моуправителното "споразумяване Де технически инструмент — най- Доста-неща, не в основите на сис- каме. Не съм сигурен, че оме тол- 
■но и институциите и отделни хора напРед се приеме, а след това ра- темата, а в неговите решения, ко- кова оилни, за да действуваме про

д ' зсъждава за онова, което е набе- ит° подтиква Към нужна дезинте- метейски. Освен това, на посоче-
лязано и как да се осъществи. На- гРация на обществото, па даже и н:ите обстоятелства не сме навреме
прстив, той предварително трябва КЪЛ1 национализъм. Често и сама- реагирали и решавали онова, кое- 
да бъде сериозен манифест на ед- та партия поради теза може да тз 'никога е било по-леко. Поехме 
на политическа акция. В отговор зъде генератор, който усно,рява то- историческа отговорност като пар-

зи процес- Такива решения трябва тия за съдбата на социализма, но 
до онези, правехме и грешки. Едни са. с 

които се взима в собствени ръце 
хода и неоправдано получаване на всичко пък и онова, което не мо-

незаработеното до волунтаристиче- же да се превземе. При тева у Ве
ско и елитистическо решаване. До дохме акцията на резолюции, кои-

Много 
адрес на Договаряне го 
вигелното 
телното I 
не именно

КРИТИКИ са -казани по

голям и ефекти. Не 
.ти отговорност за

Ние поправо 
твърди договори, 
пък и отговорност за тяхното про
веждане в дело. Например, това 
се отнася за цените на енергията 
в Югославия, където имаме осем 
икономически системи, осем елек- 
тростопанства, макар че тази сис
тема технически е единна. Според 
мнението на трудещите се и кому
нистите в Колубара съществуване
то на осем различни цени на елек
трическата енергия не е оправдано 
а не и в унисон с определието на 
Дългосрочната програма за иконо
мическа стабилизация. Подобно -'е 
л с въглищата. Неприемлив е и 
дисларитегьт на цените на въгли
щата по отношение на световните 
цени, но още по-неприемливо е то
ва, че имаме различни цени по 
републиките и покрайнините. Име
нно, във всички, републики и по
крайнини, освен в Сърбия — и по
край самоуправителните слоразуме 

за сдружаване и другите ол-

нямаме някои
споразумения,

«а въпроса: какво след разисква
нето, съществуват две въз.можнос- да се пРеРа^гледат все 
ти: Проектозаключенията да се до- кс,лто означават преливане на до
пълнят с нови предложения, което
е и някаква цивилизована алтерна
тива, имайки предвид, че са ни и 
изпратени във вид на общи стано- клиентът трябва да ги регистрира, то имобилизираха членовете, защо 
вища и поради това трябва да то . а 'От него както сродство за анцз^я то често биваха преамбициозни по 
Чдажаваме — или да се пише нов трябва да произтекат определени отношение на силите. Днешният 

по-б./лзно. напътствия за изработката на но- призив на членовете акция.къмдокумент, което ми е
Но, във всеки случай необходимо ви закони, уредби и пр. Защото обаче трябва да бъде -реален и 
е да се тръгне от това я.Проек- самият за себе си той може да ясен. Без него битката няма да 
топредложение и онова, което в бъде предоставен на забравата. Ра- се_ спечели, но с него може само 
него е рационално и което може сбира се, това е сериозна задача, ако акцията е добре отмерена.

която изисква трезва глава и про- Двумилионният състазз на партията 
Както и да е, Проектозанлю- дглжителна работа, та и затова за е сила, но само чрез възможно и 

би ключенията не могат да ги решат, конкретно ангажиране.
Отговорността на всички рав- 

акт на

да остане.

ченияга в своя краен лик не
трябвало да бъдат обобщени като тряова яоуо да ги поставят, за
сега. Защото, ано например се ка- тото това изисква сериозността на нища се постига в самия

ситуацията. ’ изпълняване, а не по-къ^но, кога- 
Когато става въпрос за външ- то посочването и Наказанията имат

же, че у нас самоуправителният со
циализъм е на кръстопът, а което
е значителна и точна констатация, <ните обстоятелства, не деля мне- малък ефект. В процедурата на 
тогава не може да. се остане на нието, че всичко ни е определено решаването трябва да свикнем, че

ределения — уеднаквени са цени- обши формулации, че това е по- с натиск от страна на световната °ме отговорни за. съдбата на оста-
широко погреб ради бюрократизма, техиократпзма икономическа и политическа кон- палите и за по-широкия интерес.

и останалите „изми", на които и стелация на силите, нб не съм ни- За партията това е от голямо зна-
бро»т не се знае. Съдбата на са- ю за становището, че той сериоз- пение ако иска да възвърне и за-

Напротив, Рили моралните начала за отговор
ност в своите редове и в общест
вото. При това, в сегашната кон

ния

е на въДлищата за
и за електрическите центра- 

30 на
ление

В Сърбия цените са сли. моулрав ление то е застрашена по- но не ни ограничава, 
сто по-ниски. По този начин става ради твърде ясните, конкретни и пнеигамическата ни подчиненост е 
преливане на дохода между елек- зиди-ми моменти, които забелязват евидентна, от финансова до техно-

пансюите организации в релV- зоички — от членовете на партия- логическа. Като члеп на партията стелация на отношенията отгсквор-
1рост . Според ,а До народа. Въпрос е до храб- не виждам, че имаме собствен от- н°стга о от изключиелно значеиие

покраин е. ростта да ги посочим, отделиме говор, от който в значителна сте- в така наречения партиен връх.
определенията от Дългосрочната :и<Увнте и които причинно влия- пен зависи самоуправлението. Зак- Днес често се говори за необхо-
прюграма това бихме м-ожали да яТ на други. Такава храброст, а и люпенията може би са онзи мо- димостта от силен партиен връх,

ум трябва да Имаме именно пора- мент да се застъпим за стратегия, но >не се разисква върху нои ос
нови. Ние имаме сатен връх, но с 
накво е. засилен. Изглежда преди
мно с отговорност пред своята ре
публика. Танава отговорност и 
„сила” трябва да се менят. . Пар
тийният връх трябва да бъде от
говорен и за обществото като ця
ло, а «е само за неговите отделни 
части, което без съмнение е не
обходимо. В основата на негххвата 
обща отговорност трябва да отоп 

| общият интерес, с уважаването на 
4 спеипфичностите. Но ие и обрат

но, защото това води към по-друг 
•мощен връх.

, Имайки предвид всичко тчхва, 
/ м.исля че ни трябва нов документ, 

пресни п ясн-и мисли, които реално 
ще отразяват съвюствх-ващото съ
стояние, ще търсят изходи и моти-

бли/ките и

решим с договор.

I
Мила// Ме/ронич Владимир МплнчМарица С/аменнович ви]>агг всичко за акция.Зоран Джуриович
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|}0П1Г)||ив10 на оснобожцвнанего му 
бива с'1йо5|цон<> ни французите н 
Мосниа. Френското пранитсжумн, 
пзнрашв съответен иск и на Кабул 
и на Моокер, обаче отговор очак
вало само от Москва. Съветският 
с'ив.1 през 1979 пийна е-е наема е 
непосредствен физически контрол 
над Афганистан, ,макар че и по- 
рги-го еннетсквто влияние бе Рсша- 
нанго в тази страна. Въпреки че 
пт.лен кмаптрол и до днес не е 
докрай осъществен поради вътре
шния мъоржен омюр, оънетенато 
военно приет.етвие повлича след се 
бе. ок известна от говорност. Това 
показна и случаят Абушар. Не е 
трудно да се намисли че когато в 
Москва оценявали димеизните и 
възможните последици от френско 
го нен;.|11.ОВСДСН10 — и когато ндр 
всичко това ее съпоставил интере
сът .на Сттмогскпя ст.юз своите огно 
шепни с Франция, 
идчлични но не и лоши, да се за
пържат поне на досегашното рав
нище — решението за премахван,, 
па неприятния епизод с

журналист се налагаше 
.а.мо о.т себе си. Рсалиолитик.

ждзвансто на Абушар, а Съвет
ският съ'"з представата за целесъ
образността и добрата воля що- 
то големите интереси (отношения
та с Франция) да остават над един 
маргинален инцидент в Афгани
стан. А кше е тук афганистански
ят режим, комуто съветската въо- 
Ръжена сила официално само цо- 
мага? Очевидно никъде-

НАШИ ДНИ Д-р ГАНРО АЛТМАН

Случаят Абушар
Вь.» исок>и с*игмпуг новостта о и Сш маел и тич вс кога партия наше- 

Оизариа. А може би и не е. Може стиха значително нлошашане та от 
ац тша е шюгоззначш и много- ношенимга със Съдетс-кмя съюз, 
сдойна, обаче обикновена повест ашо Абушар не бъде освободен, а 
за нашия свят и време. Френският председателят -на .въшшо-шлтпи-чс 
журналист Жак Абушар бтва зало- ок ши комитет на Националното 
вен в Афгаиигстан, ш ка\ша1НИ1я

- В най-чудно положение & озо 
наха френските комунисти. Те, за 
разлика от другите парти на фре
нската левица и за разлика от мно 
жесгво други комунистически пар
тии в света, през 1979 година прие
ха съветските аргументи за военна 
та интервенция в Афганистан: под 
крепа на революцията против им-

сь-
с брани е Клош, Но пие. който 

тамошните въстаници, изведен пред рошо в Москва, 
съд, обвинен за нелегално 
ване на границата и шпионаж и Горе долу в този срок Абушар бе 
осъден на осемнадесет години за- освободен, относно предаден на 
твър. Вьв Франция се вдигна бу- -доилната на Иационалчния 
ря от протести нротин арестуваше 
то на кореспондента, кой го — как до в Париж, 
това налагат законите на ирофеои 
ята му

се нами
пос тави вра гг-д. 

мина- орок за омайваната добра вест.

парла
мент И«в Тдоюрнчго, който го дшц- периолистически я заговор и импе

риалистическа ,а интервенция. То- 
за становище донесе големи нево
ли и вероятно сесиозни загуби на 
Френската комунистическа партия, 
но тя се държеше към него досе
га. Съобразно на това становище, 
решение за освобождаването на 
Абушар бе потърсено от Кармал. 
Благоприятният отговор от Кабул 
(или от Москва) сигурно би /жл от 
I гол за на Френската комунистичес
ка партия в чувствителната и на- 
електризирана френска обществе
ност.

.Жак Абушар бо кореспондент 
чсе справял как знаел и и иьв Виетнам. Спадаше в журна- 

умеел да дойде до веродосгойнц листите, ксжго 1ш.\юи'нахо да се ип- 
сведенпя в страната, къде го >най-.м е дц колко мр-щната война бе мрьс- 
ко казано властта е поделена -и па. Нам-важнзто е- разбира се, че 
където следствие на фактическата пак е свобедсв. С чува поне прпк- 
воцна и разселването на

които «е са

осъдениямилиони шчееки е анулирана присъдата, с френски 
хора, държавните граници стана- която, освен другото се с,(>гжестп- 
лзи твърде флуидни. В протеза реше, че сн:па което е могло да 
се обединиха всикчн политически бтде добро и заслужавало похвала Ако официална Франция не се 
сили, включително и комунистите» професионално поведение на едно много трудеше да скрие убежде- 
ксито заявиха, че в такива оостоя- бойно после става зло и заслужава иието си за теза, че решението за 
телства и кореспондентите от тех- осъждаше на друго, само затова Дъчбата на Абушар се приема в 

печат биха се справяли по съ- защого във втория случай въ,орь- Москва, и съветската страна »е 
Щия начин. Френската ко-мунистиче 
ска партия,, пред присъдата на Абу-

ния
Тя не получи тгкъ.в отговор,

но затова го получи социалистиче
ското правителство, от която кому
нистите се изтеглиха неотдавна. Съ

жената интервенция е прозъоглаое правеше н*ишо да се оспори тева 
на като помощ на някаква си Ре- впечатление. Зависимостта от Кар- 

шар, потърси от Бабрак Кармал волюпия, която «?•,истина е трудно мглозия режим бс толкова подчегъ 
затворения жгрналист да се пусне да се идентифицира като такава, тана, че този режим стада леви- 
яа ^свобода. Апелът не намери от. Но, случаят Абушар носи -и шянои ~ ’Д в процеса на решаването. Из- 
звук и КПФ съсещи, че за неоп- други поръки. Абушар бе осъден гл^жда, че в тези френско-съвет- 
Ределен срок скъсва отношенията въз основа на споменатите обвине- ски аранжман и двете сгрзни спе- 
си с партията на Кгрмал. Успоред- ния от Специалния Революционен челиха понещо. Френските социали 
но с това френското правителство съд (афганистански, разбира се). А

ветският съюз досега не показва
ше особени симпатии към френски 
*е социалисти, а последните,/в ня- 
лси ст;дествени точки повече 
приближиха към Съединените аме
рикански щати отколкото се отда
лечиха сгт тях. Отношенията 
ду КПСС и КПФ

се
сти могат да си припишат освобо-

меж- 
ня.мат по всичкоЗАЕМАНЕТО НА РАБОТА РАБОТНИКЪТ КАТО БРЕМЕ същото качество като преди дваде

сетина години ‘(когато почнаха да 
се очертават първите гтскнатини, 
ксито не се разширяваха мноуо), 
но цялостно важеха като 
дебри. Дори търсенето на 
лизъм с френски багри в КПФ и 
известното принципно дистанци
ране от така наречения реален со
циализъм, не накърниха съществе
но тези добри отношения, въпре
ки това, в Москва се пренебрегава 
инициативата на КПФ за освобож
даването на Абушар — непосред
ствено адресирана до Кармал — а 
приема се инициативата на соци
алистите.

Причините, мисля, 
сферата на реалната политика. Тру 
дно може да се повярва, че са 
нагло пораснали съветските си.мпа 
тии към френските социалисти и 
тяхната политика. Обаче, тези со-

В община Кладово 1981 година 
бе потггисано самоупрввитглно спо
разумение, с което Се определят на 
чини и условия за приемане на ста 
жанти в периода 1981—1985 годи
на. На общинско равнище бе склю 
чено и самоуправително споразуме

една забележна във връзка с прп 
емането на стажанти.

Насърчени от успеха, общест
вено-политическите организации 
и Общинската скупщина в Кладо 
Ео, раздвижиха инициатива за под
писване на ново самоуправително 
споразумение, като се използуват 
новите законни възможности, спо 
ред кс-ито приемането на нови ра
ботници мотат да се ползуват и 
средства от дохода на производст
вените организации на сдружения 
труд. Всички производствени орга 
низации подписаха споразумение
то, но след това възникна проб
лем как да се обединят тези сред

то, разбира се,, не искат да нару
шават закона, обаче силно желаят 
да премахнат безработицата в об
ши 1ата, особено след ката видяха 
досегашните си успехи и след като 
се увеличиха, че вървят по правия 
път. Настояват да получат точен 
отговор на въпроса: какво в тяхна
та инициатива е противно на съще 
ствуващите законни решения и 
как да се организират, за да не ги 
нарушат? Основното недоумение, 
което измъчва нладовчани, обаче 
не е финансово-административно, а 
съществено. Именно, и те, и в.се- 
ки, конто разбира икономиката, 
трудно могат да схванат, че отделя 
него ог дохода за продуктивно за
емане на работа представлява на
товарване на стопанството. Не 
трябват много думи, да се докаже, 
че е абсурден този тезис. Кладов 
чакай добре разбраха основните оп 
Рсделения и решиха да ги осъщес 
тая,ват на практика. Затова напът-

-ПНОГО
социа-

ние за сдружаване на средства от 
фондовете за съвместно потребле 
ние. Подписниците имаха пред себе 
си ясна цел: на организациите, ну
ждаещи се от стажанти с производ 
ствени специалности и от преква
лификация на кадри, да се окаже 
помощ от страна иа организации- 

- те, които нямат тгужда от стажан 
ти, а имат средства. Съгласни са- 
моуправителнотс споразумение бе 
оформена комисия, за разпределяне 
на стажантите по производствени 

така че пробле-

са пак в

егва.
Кладовчани поискаха съвет и 

помощ от компетентните републи
кански институции, но месени на- циалистп са на власт и затова мо

жеха да осъществят заканата си 
за влошаване на отношенията със 
Съветския съюз, повиквайки се на 
случая Абушар, което не би отго
варяло на съветските интереси. И 
така, в цялата тази работа Френ
ската комунистическа партия се 
намери на маргината на събитията, 
както и Кармаловият режим.

те организации,
мът се разрешаваше въз основа сед от тях не пристига ясен отго- 
н.а солидарността. За успешната де взр. Вместо съвети и помощ, при 
йноет на тази институция през из- стигат тълкувания, че иннцнатива- 
таклите три години най-добре сви га не е в унисон с основните
детелствува фактът че учениците ределения за облекчаване положе- ствията и правната помощ от стра 
започнаха да се насочват към произ- нието на стопанството относно за , на на компетентните трябва да бъ,- 
водствените специалности, защого осъществяването й не съществуват де по-ефикасна, още по-вече, че 
знаеха че ВДе получат работа, а в заюомни възможности, ззщото сто- примерът от Тамошни

’ 0т подпис панството не може да се натовар- е едииственият пример на органи
змрано заемане на работа.

011-

регион не
общината твърдят, че 
ването на самоуправителното спо
разумение не е направена

за повече.
Подписниците на опоразумеаше- Л. Муминагичнита

ворек редактор Влалко Кривокапич, глав
ни и отговорни редактори ка републикан
ските и покрайнинските издания — Дуб- 
равко Цурач, (СР Босна и Херцеговина), 
д-р Живорад Джорджевич (СР Сърбия), 
Реджеп Хайрулаху (САП Косово), Ристо 
Лазаров (СР Македония), Янез Корошец 
(СР Словения), Мирко Михалевич (СР Хър
ватско), Матпя Новосел (СР Черна гора), 
Калман Петкович (САП Войводина), и Ал
берт Души (редактор на изданието за 
ЮНА).
Председател на Издателския съвет на ,,Ко 
мунист’’ — на изданието за СР Сърбия Д-Р 
Богдан Трмфунович, заместник иредседа

тел Драгиша Павловия,
в Адреси на редакциите: за всички издания 

на „Комунист”: Площад „Маркс и Енгелс” 
11 Белград, телефонна централа 335-061; ад
рес на редакцията на изданието за СР Сър 
бия: Нови Белград, Булевард ..Дейни” 6, 
телефон 627-793.

в Издава Издателска трудова
„Комунист"

• Печата се в четвъртък на сърбохърватски, 
относно хърватско-схрбски (кирилица и ла
тиница), словенски, македонски и албанс
ки езици, а в съкратени издания на бкг. 
гарски, унгарски, словашка, румънски и 
руемнени езици.

Комунист
• С указ иа Президента на Републиката от 

23 декември 1964 година „Комунист" е 
отличен с Орден братство и единство с*с 
златен венец.

0 Директор и главен и отговорен редактор на 
издания на „Комунист" Велко Ми-

организация

всички 
ладииович.

• Урежда единна редакционна
ректор и главен и отговорен редактор Ве> 

Мкладинович, замести и и главен м отго~

колегия: ди* ©

лко



от ПАРТИЙНОТО СЪБРАНИЕ В „СТОЧАР"- . — ДИМИТРОВГРАД

Ш ДА СЕ ВЪЗВЪРНЕ ДОВЕРИЕТО?
ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ 
В КЛИСУРСКИ РАЙОН

ПРН токПовече 
стопанските 
трудовата 

овни

пъти досега е посочвано, че селско- 
доверие в 

и нейните ос- 
сдруженид труд „Коопе-

тор Димитър Славов.
.Но ако сега 
има 21 
осем

производители 
организация >>Сточарм 

организации на 
Рант и «Нишава”.

нямат в „Нишава” 
и 1в „Кооперант" 

специалисти, 
значи, че не сме 
организирали в самата 
ганизация. Въпрос 
да осъществим доход, 
не как да . го разпределим.”

Добре е, че комунисти
те изнасят слабостите от
кровено и конкретно. Така 
беше и преди две 
косато комунистите 
заедно с Председателство
то на Общинския : 
наоелязаха проблемите и 
приеха конкретни заключе 
пия, които досега все още 
не са проведени в дело. 
Констатация и тогава и се
га е, че дейността на кому 
мисиите и останалите обще 
ств ен о - политически 
кизации в „Сточар” е на 
ниско равнище. За

• • МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ДРАИНЦИ СТ-РЕЗИ- 
МИРОВЦИ И ГРОЗНАТОВЦИ ЧЕСТО ПОТЪВА 
МРАК, ПОРАДИ ДОТРАяЛИТЕ ХРАСТОВИ СТЪЛ-

Втова 
с© лошоТези дни разисквайки 

върху Прооктозакл 
та от 13-то
Централния 
ОюК •

Ангел Басов каза, че без
специалисти-----работа- не
етава. „Крайно с 
«Сточар”. да. освежи 
вете си с 
партийната .

ор-
Местната общност Драи- 

НЦ1И, Стрезимировци и Гро 
знатовци се счита за елек
трифицирана. Още-през да 
лечните 1968/1969 година 
със средствата на местно

ючения-
заседание па

комитет на 
и заетите в тези

е малка. Много стълбове 
са 1ИЗШИЛИ до такава сте
пен, че. прети . .опасност 
всеки час да паднат. А то
гава могат да избухнат по
жари или пъ.к да -страдат 

самооблагане, доброволен добитък и хора. 
труд на местното населег 
ние и помощ отстрани те
зи села бяха електрифици
рани. Бяха побити храсто
ви стълбове, по които бе

е кан
а

е време 
Редо

нови кадри,-, а 
организация с 

нсви членове”. •
Взимайки

ор
ганизации и започнаха да 
проверяват своите
ки и ПОСтъП- 

къд! ча-отношението години,
участие в ра

зискванията председателя 
на ^ Общинския • комитет 
^■айно Зарков

стните селскостопански 
производители, наистина 
след като последните чес
то ги „прозоваваха” на сво
ите партийни заседания. В 
този смисъл на съвместно 
заседание на всички кому- 
срите в „Сточар” и Предсе 
дателството на Общинския 
комитет бяха - изнесени 
дица пропуски, които до 
значителна степен доприна 
сят за нарастващото недо
верие към „Сточар” изоб
що.

Поставя се въпрос: тря
бва ли да се чака бедст
вието, па едва тогава - да 
се търсят решения? Нали
це е една нелепа действи
телност: дори и .най-слаб 
вятър задуха ли — . токът 

Следователно,

също

комитет,
се Съгласац 

че кадри са нужни, но по
пита защо в' тази трудова 
срганизация няма стипен
дианти. „Съюза

опъната селската електри 
ческа мрежа и по домове
те на хората светна ток.

Радостта на хората, че са 
получили електрическо ос ток. 
ветление обаче бе кратко
трайна: Електродистрибу- 
цията от Лесков ад не пое 
в собственост мрежата, за 
да я поддържа. Това оба
че не й пречи 15 и поведге 
години редовно да напла- 
ща таксите и изразходвана 
та електроенергия- По то
ва време
храстови стълбве е

на комуни
стите в тази трудова орга
низация трябва да поеме 
отговорността за дългогоди 
шните пропуски и слабос
ти. За средствата 
ления план” като чели ня
мате омелост да говорите 
и да посочите кои хора са 
взели кредити. (Има 
чай тези средства 
взети през 1976

прекъсва, 
при ток — хората са без

Ре-
Местната общност е раз 

движила инициатива да. се 
подменят стълбовете с бе
тонни. Населението изразя 
ва готовност да се включи 
в тази акция с доброво
лен тРУД, но не е в.със
тояние сами да купят бе
тонни стълбове. В тази на- 

поставянето на сока от страна на община- 
бшю та има разбирателство и 

признато, защото бетонни желание да им се помог- 
стълоове са ползувани са- не. Остава единствено Еле 
мо за далекопроводи с ктродистрибуцията от Лес- 
еисско напрежение. ковац. да поеме своите за-

Ьлектродистрибуцията от дъ.пжения и да 
Лесковац сетне е трябвало .към Реконструкция 
да подмени стълбовете, но мрежата. Крайно 
понеже не е приела мре
жата 1— до ден днешен от
казва да направи това. Хо- 
оата от тези села сега са 
поинудени да укрепват ^ра 
стовите стълбове с допъл
нителни колове, но ползата

орга-

от -„зе- това,
както изтъкна секретаря 
г.а председателството Иван 
Денчев,„Непозволимо 

гласно заяви Лена Ива
нова, при тазгодишното из
купуване на ябълки селско 
стопанските

основна задача е 
работата на 

първичните организации в 
този трудов колектив. Все
ки секретариат трябва да 
направи програма за акти
вност не само в първична
та организация но и в с®о 
ста трудова организация. 
Имайки предвид мястото, 
което сс дава на селското 
стопанство, една от главни

е, ясно и слу- съживяване
да с§ 

година и 
сега се орплащат парично, 
в м есто в селско стоп ан ск и 
произведения)”. Зарков съ
що подчерта, че нямат ни
какво основание за .съмне
ние мненията на някои сле

производите
ли да се осведомят, че це
ната е девет динара, 
след това, когато изкупу
ването е в пълен разгар,
тя да се намали на пет циалисти в самата органи- 
динара. При това лошото зация във връзка с развой- 
е там, че в този момент 
са докарали ябълки селско
стопански производители . ТйрбК,-.
и от най-отдалечените се-

а

пристъпи
.на

е . време 
да се потърси и отговор
ност от Е л екгро*ДистРиб V- 

Клисурски 
район по въпросите на еле 
ктРификацията не се анга
жира достатъчно.

«шшж
цията, която вла, така че те щели или 

-не, са принудени да дадат . 
ябълките по новата цена. 
Разправиите свършват чак 
след седмица или две ко
гато окончателно завърши \ 
и изплащането за ябълки- I* 
те”. Лена също изтъкна, & 
че пропусни има и при из || 
купуването 
„когато цената 
обажда се на приятели и 
познати”. По този 
обикновения

Ш
■фщ

\г Ст. Н.

ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА НА НЯКОЛКО МАХАЛИ В 
ГОРНА ЛЮБАТА ВЪРВИ ТВЪРДЕ БАВНО

Много работа, а 

малко работници
на добитък: 

е добра,

Да няма връзки и приятелство приначин 
селскостопан изкупуването

никога нигс програми, в които и 
му те са взели активно учас- 
ка- тис- А знае се, че лерсепн- 

тивата на селското стопан
ство е в по-нататъшното 
му развитие и отстъпване 
от това нс смее да има, 
оше повече ако се знае, 
че значителни средства за 
това са обезпечени. 

„Съгласен съм, че лряб-

те задачи трябва да бъдат 
конкретни мерки за по-ша- 
гатъшно развитие 
окото стопанспво. 
най-важната задача
ВСИЧКИ КОМУНИСТИ
в селскостопанската трудо 
ва организация „ Сточар”, 
произлизаща и от проекто- 
заключенията от 13 засода 
мие па ЦК на СЮК.

ски производител 
не е сигурен кога Ще 
изкупят добитъка и на 
ква цена. А това е най-къс 

доверието да се загуби.

Изпълнителят на работата ЕМПА от Алексинац 
главен виновник за закъснението

Спорещ плана електрифи 
кацията на няколко маха
ли в Горна Любата трябва 

да приключи до Деня 
па Републмкета. Сега оба
че е известно

на сел- 
Т ова е 

пред
ЕМПА от Алексинац е гла
вен виновник за закъсне
нието. Работата е голяма и 
сложна, а те изпратиха ед
на малка група работници 

че този — заяви Александър Ра- 
орок Не може да бъде спа деннов, сенретар на първи
чен, задното акцията върви вичната организация на СК 
твъ:рде бавно. Електричес- в, Горна Любата. 
нагга мрежа в махалите „Ра „ 
мма аршина” и .Дебели 1аАенков казва, че проб 
рид” е започната, но не е Леми създава н.неразвита- 
довършена. Всс още не е та мре*а на махленски, пъ- 
започнало прокарването на гища. Хората имат трудно

сш при докарването на ча
къл за 1 бетониране основи
те на решетъчните стълбо
ве. Извършени са подгото
вки за миниране на стени,

път
И не само това, но и про- 

рентира.
и заети

изводствого не 
Никола Дими/ров изтъкна,

пге

че проблемът е в■самите 
хора и откшението им към 
труда. „Винаги .търсим са
мо права, а задълженията ва да стипендираме. ат-рошо

последно място”. ми, каза генералния дирек А. Т.са на

бележка надно строителство в За
буташ ш се даваха обеща 
ния на бериюизоорчани, че 
пътя в<е се за1ВЪ|Рши, но ни 
що не излезе... Крайно т#>с 
ме е една комисия от сне 
циалисти да излезне 
място и ®а онредели 
се, по 1соето може да се 
направи гп.т.

Инак — и занапред бе- 
рими&ворчани на всЯ)Но съб 
Рание в село'|'о те поотаият 
този въпрос, а решение да 

"'няма.

Крайно време е..
далекопровод за тазц част
на селото („Рамна артииа”,

. „Колчина гариш").
Бтъ защо еяектрифика-

ЦИЯТП 0 380ЛЦ еД|1Ю ОТ 1ЮН- I

—» “™ ■ ТГТГГЛК
по са настанали нсшплина- 
цин във "връзка с обезпе
чаването на булдозер, кой
то да почисти 
минираното.

Строежът 
Звонци до Берин извор и 
тези дни е предмет на ос
три критики^ И по време 
на общопартийните разис
квания — в Берин извор 

въпроса кога

то едно не е годно за пъ
туване С МОТОРНИ П1РОВОО- 
ни средства. Бсринизворча 
ни искат да знаят: нога щс 
се сложи край с изгражда 
нето па този щ,т, 1сойто за

на пътя от

«а
тра-

■нияда на събранията на 
ПО па СК, населото е от огромно значе 

ние
се издигна 

• този път те се завърши. 
И наистина, дълга е ис-

ирито са 
обс'1-дени П.роектозаклю- 
ченмята от XIII ааседа- 
Нне на ЦК на СЮК..

— Ние прецатихме, че 
иапъЛ|ЦйтеЛ|нят на работата

— гои е единствената 
„връзка" на селото <Е»с све 
та. .Бе-торията на този път- 

рия ски вр-лх е „пресечен" 
а ки-

пътя след
И досега в самоупрани- 

тслната общност по .комуот няколко трасета, М. А.
К. Г.

1984Братство ф 9 ноември
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;\У'Ка/\ТЬ)РА Щ ПРОСВЕТАф изкьствг
ДИМИТРОВГРАД ПО ПОВОД „МЕСЕЦА НА КНИГАТА"

За по-богат 

книжен фонд
Премиера на ^Лисица н грозд"

ши, по псе пан с добър
вкус. Звуковите ефента съ
то бяха добре подбрани, 
но дразнеше тяхната шум- 
ност, тапа че иа места за 
тлушваха републиките на 
сцената.
Пиесата „Лисца и дрозд" и 
този път показа, чс тват- 
ралшата самодейност е Ди 
митроиг.рад асе още жи
вее п че кризисните лери 
оди, конто се Я1в»ват, еа 
само временни.

ф Със закъснение от почти очна година само
дейният театър „Христо Ботев" от Димитровград 
изпълни премиера на драмата „Лисица и грозд” 
ф Второ премиерно представление 1ю повод традиционна

та манифестация „Месец 
иа книгата", тези дни по
сетихме училищната биб- 
лиотена цри основното 
училище в Босилеград. Пре 
подааателкага Пенка Радо 
вапова, която работи в би 
блиотеката, ви уведоми,'че 
училищната библиотека ра 
зполага с около 1700 зал- 
лавия, от които 1300 на сър 
бохърветоки, а останалите 
на б-цлтарсви език. Преди 
всичко това са кнши, пря
ко свързани е възпитател 
но-образователната програ 
ма за оонвното образова
ние. Но имайки предвид, 
че има ученици които иро 
явяват интерес и иъм к#и 
ги, които не са обхвана 
ти с учебната програма, на 
лага се въпросът за обез 
печаване и на други худо 
жсстшени ктшги.

— В това отношение, за
яви заместник-директорът 
Владимир Михайлов, разд
вижихме инициатива всред 
родителите те да участву
ват в снабдяването на учи

лището с дърва, за отопле
ние ,а със спестените ло 
този начин средства да 
обезпечим съответни кни
ги, както в централното, та 
ка и в подведомствените 
училища, разполагаш*! със 
собствени библиотеки.

Следва да отбележим и 
това, че в рамките на тра 
дициониата манифеста

ция „Месец на книгата” 
книжният фонд в училиш 
вата библиотека в това ос 
новно училище вече е уве 
личен с по 3 комплета лек- 
тира от първи до осми 
клас.

Според статистиката в би 
блиотеката най-ревностни

тази година!
11о вече установена тра 

дпдия, ди.митровградските 
театрални самодейци изои 
рат представление с ,м«о 
го лица пли пък с трудни 
съдържания, случаят с дра 
мага „лисица и грозд1 по 
твърждава това, защото 
се счита трудна за пзггьлне 
пия и за професионална! те 
атри. бампят факт, че пя 
лото действие лята на лле 
щиге на пет—шест изпъл
нители, изисква от тях гол 
ама опитност, за да дър
жат напрежението на пу 
олината от началото до 
края.

оюжетът на драмата е 
взет от древна търция, кое 
то пък ог своя страна пан 
еква пълно ангажиране и 
на останалите труженици 
на театралното изкуство, 
за да се създаде вярна об 
становка: с декори, кюстн 
ми, грим и .музика.

Общо взето,, самият ат' 
самбъл бе съставен от опи 
тни артисти: Слободан Але 
ксич (едновременно и пос
тановчик на пиесата) в <рол 
ята на Езоп, Делча Хигов, 
като Ксант и Славча Ди
митров, като Агност. Вто
рата група артисти са съв
сем начинаюнхш Весна ХХи 
колова в ролята на Клея и 
Весна Гогова, като Мелита, 
накто и Ивица Давидков в 
ролята на Негъра.

Безспорно един такъв съ 
став на артистите додрине 
се по-опитните с изпълнени 
ята си рязко да се откро
ят, което може да се отче 
те като главен пропуск на 
представлението. Разбира 
се, далеч сме от мисълта 
да подценим изпълненията 
и на едната, и на другата 
Весна, но като начинаю- 
щи са се озовали в доста 
трудна обстановка да пре

създават отговорни 
Нещо повече: с изпълнени 
ята си обещават, но им о 
необходима упорита рабо
та и умела ръка правилно 
да сс насочи, за да п,лку- 
ват н такива трудни и от
говорни роли.

Въпреки 
да се отчете, че предстои

ршш.

всичко, може
А. Т. — С. И.

читатели от осми клас са: 
Славица Динчова, Наташа 
Димитрова и Рада Миялио- 
ва, от седми клас: Весна 
Василева, Бориа Такава и 
Лщбиика Пенева, от шести: 
Силвана Миланова, Слави
ца Глигорова, Драгица Са
вова и от пети клас: Душ
ко Динчов, Душко Велинов 
и Оливера Насева.

Сцена' ог „Лисица и грозд" М. Я.
1еиието е Успешно. За то 

еа свидетелствува внимани 
ето на по-голяма част от 
публиката, които изцяло бя 
ха погълнати от действие 
то. Само една малка част 
от нея (предимно учени
ци) не заслужава да тхри- 
съствува на такива преде 
тавления, поради липса на 
основна театрална (дори и 
обща) култура.

ОТ РЕГИОНАЛНИЯ ПРЕГЛЕД „СРЕШИ НА ДРУГАРСТВОТО" В БАБУШ НИЦА

Успешно ревю на работническа самодейност
В Бабушница на 27 ок

томври се състоя региона
лен преглед „Срещи 
другарство" в народно твор 
чество. Освен 
от общината, на прегледа 
се представиха и 
инструменталисти и танцо 
ви състави „Будучност” от 
Бела паланка и ,Джуро Са 
лай" От Ниш. Изпълнения 
та оценяваше жури.

Посетителите и участни
ците в прегледа прнветст- 
вува в препълнената 
ла на Народния упиверси 
тет Велимир Джорджевич, 
секретар на Междуобщин-

й с нови съдържания. По 
зицията на трудещите се 
в областта на 
— подчерта между 
гота Джорджевич — им да 
ва възможност да се изяв 

производ ител и 
и самоуправители, и като 
носители в културното ра 
звитие.

Манифестацията „Срещи 
на другарството” съдейству 
ва за развитие на творче 
ския дух и афирмира кул-

ския съвет на синдикатите 
в Ниш, като подчерта, че 
същината на самоуправп- 
телното битие на нашето 
общество и Революция е в 
облягането на трудещия се 
човек и неговите революци 
онни работническоткласови 
традиции, върху Титовата 
мисъл за хуманното раз" 
вптие на отношенията ме 
жду хората- В това отно
шение огромна роля иг
рае и акционно-мобилиза 
торската роля на Съюза на 
комунистите, която съдейс 
твува за изявата на самоде 
йносгта и обогатяването

културата 
ДРУ-

на

участници

Художественото оФор.ч 
ление, костюмографията и 
музикалното оформление 
също заслужават да се ка 

дума—две. Сценогра
фията на художниците Ме
тоди Петров и Димитър 
Илиев е твърде добра, оба 

реализи

ят катопевци,

же

турно-художествеиата са
модейност в одружения 
труд.

за-че недостатъчно 
рана, което остави впечат
ление за непълнота. Кост 
юм.цте бяха наистина скро М. Антич

най-заслужилия. Отлични 
те резултати с учениците 
са пример и на останалите 
преподаватели как трябва 
да се работи, посочват ко
легите му.

— Наградата е г°лямо 
признание, но и голямо за
дължение- Затова в бъде
ще трябва да работя още 
поовече и по-добре и да 
постигаме още по-добри ре 
зултати. Тази награда пред 
ставлява и доверие, а до
верието трябва да оправ
дая. Ние оме сплотен ко
лектив, па затуй наградата 
считам и като признание 
на цялото училище — зая
ви накрая Младенов.,

Не ще и съмнение: този 
нашенец и занапред ще 
работи предано, а със скро 
мността и трудолюбието 
си ще постига още по-доб 
ри резултати. Такива са си 
нашенци.

работнин.но-политически 
Изпълнявал е редица длъ
жности в общинските те
ла: отборшж, член на 06-

СРЕЩИ С НАШЕНЦИ

Награда за наи-заслужилия
• СТОЯН ТОНЧЕВ МЛАДЕНОВ, ПРЕПОДА- ■>''

ВАТЕЛ В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ „КИРИЛ И МЕ'
ТОДИ” В С ОРАШЕЦ, КУМАНОВСКА ОБЩИНА,
Е НОСИТЕЛ НА НАГРАДАТА „КИРИЛ И МЕТОДИ"

край и учителствува в ня
колко кумановоюи седа.
През 1966 завършва Педа
гогическа академия в Ско
пие, специалност физина и 
химия.

— В Орашец дойдох 
през 1960 година — споде
ля Младенов. — Известно 
време работих като рефе
рент за просвета в Общин
ския съвет ® Орашец, осем 
години бях директор на 
училището, а сега съм пре
подавател по физика и хи
мия. Доволен съм от рабо
тата с учениците и от трх- 
.ния успех и учителската 
работа с нищо не бих оме

ти,инокия синдикален съ
вет, иа СОИ по основно 
образование, на ОК 
СКМ и членува и в други 
обществено - политичесни 
организации.

на

Още един нашенец пока
за какво значи трудолю
бие. По случай Деня на 
просветните работници в 
СР Македония стана носи
тел на традиционната наг
рада „Кирил и Методи”, 
която всяка година се при
съжда на най-добрите про
светни работници в 
република.

Жизненият му път запек 
е Назърица, а след за 

вършена гимназия извест
но време работи в родния 
ои край: секретар на Оо- 

съвет в Д- Тлъми- 
Божица. През 1956 

напуска родния

Винаги отзивчив и пре
дан на работата, член е на 
СЮ-К от 1954 година. С опо- 
товност поема всяко задъ-п 
жение и с усърдие изпъл
нява възложените хму зада 
чи. За това свое усърдие 
получил е много призна
ния.

Л
Стоян Младенов

нил. На общински, регио
нални и републикански съ
стезания моите възпитани
ци досега са спечелили 
много първи, втори и тре
ти награди.

От разговора ни почна- 
татък пролича, че той е 
не само прилежен просве
тен работник, но едновре
менно е и деен обществе-

тази

От разговор с учителите 
в основното училище »|Ки- 
рил и Методи” в Орашец 
узнахме, че те се гордеят 
с признанията на 
нов и изтъкват, че най-но
вото признание е дошло в 
прави ръде, дадено е на

чва

Младе-

щтнекия 
но ‘И в 
година

Богосав Янев

Братство ф 9 ноември 1984
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„Не искам да ] 
зная за проблеми- | 

на младежта" I

1 д^рааайм ад*** ■™*« \ \.
' ““ §' инТо|р«™вииетоСЮС"ЗАРЕ'*ОРМА

Усилена дейност 

на секциите

.ооааааоаааоааааооооооооооопа0ароооаропооааоо0саопаоооаооооооао
8 §

§ И учениците 

реформатори
§

§заяви една дево 
: само няколко ми 

след като бе из 
за член на ОК

§йка V 58нути 
брана 
на ССМ

Нертдаина 
за преработка
щия и

8
.8

§ Големият брой □
незаети млади специалисти 

се преодо
лее разрезът между образованието и потребите 
на сдружения труд

а *
а и иредългото школуване налагат Да §в Цеха 

на оазо 88
С въвежданетозеленчуци „ 

Босилеград е форми
раща първична

на работни съботи се създадоха °
много по-добри условия за раби; а на многобройпите 8 ч г
Секции в училището ° ватова ьъвдзът На югославската социалисти-

- ’ □ ческа младеж трябва да действува много повече
щете. Членовете на тази '§ д тази област. По-Точно—реформата не може да а
секция понастоящем уоиле 8~ Се пР°«еде без учениците. Те първи, съвместно с 8
■ о подготвят програма за □ останалите компетентни субекти, трябва да бъ- °
, еня ма Републиката. дат Реформатори на възпитанието и образсивани-

© Литературната сек- "
цйя върши подбор «а твар 8
би за. литературната вечер, \ 8' 
която ще се проведе през о.
следващата седмица в Рам 
киге на „Месеца «а книга 
та”. В тази литературна' ве 
чер ще участвуват и афир- 
мирани поети и писатели 
иа българската народност
в СФРЮ.

8
орга

низация на ССМ. На 
Учредителното събра 
ние е избрано 
'водство на 
Цията и

5В началото ма учебната 
образователния

център „Иван Караиванов" 
в Босилеград бяха офопзме 
ни и започнаха да работят 
Рецитаторска, драматична, 
литературна,

година вРъко
органмза 

член на Об
щинската конферен
ция на ССМ.

§
□
Е

Активността на младежката 
въ© връзка с реформата на образователно-въз-

трябва винаги да се връща ° 
а и да изхожда от основната цел на реформата: п
8; новото училище не смее да „произвежда" кадри, 
п които ще чакат работа, новото училище и сдру- 
§ ж-еният труд трябва да бдат свързани неразривно. Е
В : • °
-13С------------

В РАМКИТЕ' НА' КРАЙГРАНИЧНОТО 
ПИЧЕСТВО

Воде
ни са и разговори за 
задачите на

Еорганизация
Ежурналисти

ческа л шахматна секция. 
По отделни предмети бя
ха създадени кръжоци. От 
начало и секциите, и кръ
жоците имаха 
трудности в работата

гштателгната системамладеж
та в цеха и.' община
та като цяло. ,,По вре 
ме на тези 
ри — е записано 
протокола от събра
нието — Снежана Опа 
сова заяви: „Не ис
кам да зная за про
блемите на 
та".

8
Е
Еразгово

сериознив
Яси, □ ссоо□□□□□□□аоаазаоо□□□□зпссю сеоо□□□□□аоаааааппноз□□□□□□□□□□□гтс-р&ди недостиг на с-вобод 

но време. С въвеждането 
на работни съботи условия 
та за -работа се подобри
ха до голяма степен.

СЪТРУД
@ Драматичната секция 

готви две пиеси: . „Учили
щен инспектор" от Крета 

Всяка секция има соб Трифксвич и „Много важ-
ствена програма за рабо- но, може" от Николай Ос
та. Една от най-важните за тровски. С тези две пиеси 
дачи на секциите е да под 
готвят подбрани програми 
за тържествено отбелязва 
не на юбилеи и държг-вни 
празници, ио основната им* 
цел е да развиват способ
ностите на талантливите 
ученици и да - афирмират 
благородната роля на само 
дейността.

0 Ренитаторската сек
ция изпълни първата 
тазгодишна програми в рам 
ките на тържественото от 
беляз-ваме Деня на учили- .

младеж-

Гояндоачонн гктувохо в ГоберСа-Мо няколко лгину 
ти преди това Снежа 
на Спасова е избра 
на за член на ОК на 
ССМ!?

Късо изявление — 
голяма 
ност. И

членовете на драматична На 27 
та секция ще се представ дставители на местната об 

на тържество по повод щн-оет от село Гоиндол бя 
Дс-ня на Републиката. Те' ха гости на село Габер, 
подготвят и няколко едно- Драгоман око —.НРБ. Гос- 
актезки от Елин Пелин. туванего е проведено в ра 

т Журналистическата -мки:те ,на крайграничното 
сътрудничество -между Ди 
митре-вградска община — 
СФРЮ и общините Годеч 
и Драгоман от НРБ.

Гоиндолчани се предста
виха за пръви път в Габер

октомври т.г. пре с народни танци и пеони 
в изпълнение на културно- 
художественото дружест
во „Борис Иванов". Освен 
фолклорни-я ансамбъл, пр 
ед габерчани се представи
ха и членовете на драмата 
чната секция към д-ружес 
твото, с няколко актуални 
едноактовки. Това бе още 
една успешна изява на го 
кнделчани.

безотговор-
ГОЛЯ.М ИЗПИТ 

за новоформ праната 
организация -и новоиз 
браното й ръководст
во. Голям изпит и за 
председателя на ОК 

който е 
член на тази първич
на организация на 
ССМ и който е при
ет отз\’вал на събрани 
ето. Изявлението оба 
че . изобщо не развъл 
нмвгло духовете, за- 
щого — както е зали 
само в протокола — 
„младежите и девой
ките бързаха и не 
искаха вече да при- 
съ лгвуват на събрани 
сто, така че събрани 
с~о бе закрито."

В случая възникват 
много въпроси. Не 
сме с намерението, ни 
то пък сме компетен

секция оедо-вно ще сътруд
ничи във в-к „Братство", 

, за да информира читатели
те на вестника за целокуп

ен ната дейност: в образовате 
лния център „Иван Караи
ванов” в Босислепоад.

Миряна Ангелова

на ССМ,

А. ,Т.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СУРДУЛИШКАТА МЛАДЕЖ

На посещение ^ага1а спортна дейност 

е Кюстендил През изтеклата година, а 
особено след съвместното 
заседание на Председател 
ервото па ОК на ССМ и 
ОК на ССТН по вълрооптя 
на спорта и физическата 
култура, младежката орга 
низация е положила уси
лия за организираше на с-то

ятел-но е организирала спо
ртки срещи и турнири. Та 
ка например проведени са: 
баскетболна среща и сре-
га по шахмат в чест Деня 
за републиката <хг 20 до 30 
септември, шахматен 
нар с 20
майски футболен 
с участие на 18 отбора, ба 
скетболен турнир с 10 от 
бера, футболен турнир 
чест Деня на освобождени 
сто на Сурдулица и пр.

Години наред образова на Предсодатслотвого на 
телкият център „Иван Ка- Училищната конференция 
раиванов” от Бооилецрад и 
Политехническата 
.чия „Неофит Рилски” от 
Кюстендил (НР България) бедата спечелиха
иазМържат сътрудничест
во в обрачоваТелпо-нъзии- 
тателното дело. Според до- с 2:1. В делегацията още
говора делегация на ню- бяха и диррктор^т па цсш-
стенйилского училище по- п.ра
сещана Образователния це

на ССМ, футболен отбор 
гимиа- и членове на шах матката 

секция. И в двата мача по
тур

участници, първо-::т1ю,рскреатиини прояви. 
Постигната са и определс 
нд резултати, но липсата 
на спортен център, 
и други опортни

нашите 
състезатели: вт,ч футбол
ния с 3:2, а в шахматния

т--* и. да даваме отгово 
си на тях. Искаме са 
мо да посочим коре
ли на проблема: те
зи и подобни прояви 
достатъчно . , говорят 
за идейно-политичес 
ката подготовка на 
младежта в Босилег- 
радгка община. С то 
зи въпрос обаче поч
ти никой не се зани 
,ма8а сериозно. Недо
статъчно ' внимание 
му отделят преди вей 
чки общинските ор
ганизации та СК и 
ССТН, а младежката 
организация не може 
сама да се справи с 
точи изключително ва 
жен младежки и об- 1 
тестен въпрос.

турнир

зали
площод-

и I грем юданателясата -- съоръжения спънах та
по физическо възпитание. 4 ,!11 Дейност. Налице са и 

Посещението бе съдът- Различни субективни слабо- 
Преггодаватели- Стл[1

в

нгьр през месен април, а 
делегация па нашето сРВД жателио.

те и учениците от Бооиле- 
-род се запознаха с дойно- 

, спа на учениците и учител 
оки у кюленпив, оборудеио- 
сгта «а набишетите, мето

дици от Образователния рмте в обучението и пр. 
център бяха па посещение Направен бе и обмод па 
в Политехническата кимва опити.
сия „Неофит Рцлскм" в Както и предишните, и 
Кюстендил. Този път в де- това посещение допринесе 
легацията бяха протодава- ' за укрепването на сьтруд- 
телите от природно-матема пичеелвото между 
тическия актив (по биоло-' училища и между двете 
гия, математика, физика и нрайгранични обигИми. 
химия). От учениците в 
делегацията бяха членове

Ст. Н.но училище връща 1юсеп<с 
ние+о през октомври.

М тази година е така. 
Къ,м края на мнимия ме
сец преподаватели и уче-

В първичните организа 
цни на ССМ са проведени 
различни спортни манифес 
тапии и състезания, и до в 
училищните, селските и тру 
доИите среди. Отделио Се 
отнрояйа традиционният ле 
тен (1>Утболаи туриир, кой 
то организират младите от 
Клисура с Участници от

даете . всички среди, в общнигата, 
както и ч.исл'ямш'те' се къ,м 
ЮНА и младите от' съседни 
гв общини. Комисията ■ зр 
спорт и реиреация самоелх.

К. Г.
Дивна Тасева

1984 СТРАНИЦА 9Братство • 9 ноември



аоооааоиаапоппоаиоппаапааапоппаапипппппгшт1пппш1опаппоппп1лппппг. СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

ХУБАВО Е ДА ПОМОГНЕШ НА ЧОВЕК...СЪВЕТИ НА ЛЕКАРЯ

Физическата конднция и 

хигиената
средства против грнпа

Мирослав Петрович, се
кретар I) ..Лисмп" ТОЗИ ДНИ 
получи, Златна плаката със 
златни значка за нръиодар 
яваие. За 25 години — 21 
път е дал 'връв, или 6,3 лн- 
тра, ковкото има един чо 
век орсдно. Оеаан него, и 
онн му йовина. дъмерята 
Светлана и съпругата Рап 
мила са доброволни кръво 
дарители. Сигурно Мирос
лав о въздействувал и -ге 
да сс отзоват и тази ху
манна и дълбоко човешка 
акция.

— Вероятно съм и аъз- 
действуиал върху тях — 
споделя Мирослав Петро 
пич, но аз бих говорил по 
вече за това как аз ста
нах кръводарител. Топа 
беше през 1958 година. От 
бивах военна та си повик- 
тост а Сомбор. Окг|1а се 
нужда да се даде кръв в 
една болница. Озовахме се 
мнозина войници. Аз и 
един мой другар от Бор да 
дохме кръв за една майка 
—родилка. Можете ли да 
си представите какво голя 
мо внимание *и чест слеД 
това ми правиха. Просто 
ми беше неприятно. А от 
жпта страна и радваше ме 
фЕжта, че майката е роди 
ла двама синезе—близан- 
ци. Но да оставих! това. 
Оттогава насам даваш

— И дума да «е става! 
Кръводаряването не оставя 
никакви последици. Дори, 
както на мене ми се сттй/ 
ва, просто освежава на 
известен начин човек.

ф Как стои положение 
то с доброволното КРЪВО 
даряване в „Лисда”? — 
питаме Петрович.

— В вашата основна ор
ганизация сме организира 
пи добие. Всеки трети за 
сг л „Лиска" е и доброво
лен кръводарител -— изт-цк 
ва Петрович. На първо мя 
сто сме в Бабушиишка об 
тича. Счигам, че на тази 
впити недостатъчно вни
мание се гюсвешава днес.. 
Чрез Червения крьст и 
чрез Социалистическия Съ 
юз на трудещите се тя 
тпябва много повече да се 
пс-пагандипа. Лужиичани 
са отзивчиви хора — каз
ва Петрович — само е нео 
бходима по-добра органи 
зиргност, макар че и сега 
шните резултати не са за 
подценяване.

Мирослав Петрович и на 
дело доказва, че кръвояар 
язгчего е полезно и всени, 
който може да стане доб 
—велен кръводарител, тРя 
бвз да последва неговия 
пример.

кръв за неизвестни лица. 
Така е по-лесно...'— казва 
Петрович.

— Голямо въздействие 
да сгане кръводарител вър 
XV Петрович оказал д-р Ла 
мза, войто пред войниците 
обяснил значението на анци

най-енлни
Грипът е заразителна бо 

лост .която се явява в къ
си или по-дъдви периоди 
във вид на по-грлемм или 
по-малки

повишаването на темпорв 
турата болният 
арсме се чувствува слаб и 
изнемощял.

За млади и доца грипът 
не е опасна болест, но за 
по-възрастни м 
лица мюже да бъде сери*» 
на опасност. Тъй като до 
голяма степен отслабва ор 
ганизма и намалява отпор- 
костта му, грипът може да 
активира огнищата на дру 
ги болвст!и, като например 
на туберкулозата. Грипът 
предизвиква заболявалия 
па други органи: еллвмици 
те, ушите, гърлото, дихате 
лната търба. Понякога мо 
же да предизвика и възпа 
лепне на белите дробове. 
По-опасните видове грип 
предизвикват и смърт на 
слаби и изнемощели лица.

по-дълго

епидемии, захва 
щайки не само отделни об 
ластй, но дори 11 големи 
пространства. Обикновено 
се явява през влажни есен 
ни и зимни дни. Всички хо 
ра могат да заболяват и за 
това е рядко някои да гари 
тежаиа имунитет към тази 
болест.

изтощени

Грипът се пренася неве 
роятно бързо (II От него мо 
же да се разболи огррм 
но число хора. Твърде дре 
бни капки, изхвърлени 
чрез кашляне, кихане или 
говорене на грипозни са 
причина за пренасяне на 
грипа. Болният е най-зара 
зителен » началото на бо 
лестта. Заразата се внася 
в горните части на дихате 
дните органи (нос, уста и 
гърло), а и в очите. Боле
стта най-лесно се пренася 
там, където се събират хо
ра. Затова се препоръчва 
по време на грип хората 
възможно по-малко да се 
събират и помешенюгга по- 
черго да се проветряват.

В началото на грипа зара 
зеният чувствува обща из 
тощенсст, грозница, а по- 
късно главоболие, болки в 
цялото тяло, безсьнница, 
болки в гръдите, повръща 
ке, потене, диария, безсъз
нание. ■■

М. Петрович

— И днес, когато давам 
:с?гв — вина™ си спомням 
думите на д-р Ламза, че с 
т.ва въоша една хуманна 
гражданска длъжност — 
казва Петрович. Просто 
казано, помагам на човек 
в неволя.

ф Тук—та.ме се срешат 
мнения, че кръводаряването 
оставяло последици? — пи 
таме Петрович.

ЛЕЧЕНИЕ
За правилното лечение 

на болни от грип е необхо 
дима лекарска похгощ. Все 
пан болните трябва да зна
ят и сами да си окажат пър 
ва помощ, 
ва да лежи в постеля, да 
се стопли, да 
по-големи количества топ
ли напитки, лекосмиляема 
и течна храна, прясно и ни 
село мляко и компоти. Бо 
лните не трябва да взимат 
лекарства сами и без кон 
твол, но е необходимо вся 
ко дома кин-гво да има ас
пирин (АЦЕТИСАЛ), който 
понижава температурата 
и намалява болките-

М. Аятич
Болният тряб

ДИМИТРОВГРАД СА МО УПРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ НАТПЧТЕ 
РАСИТЕ По ЗАЕМАНЕ НА РАБОТА В БОСИ. 
ЛЕГх А.1* ОБЯВЯВА "ВАКАНТНИ РАБОТНИ 
МЕСТА

консумира

ЗА ПО-СНГУРНО 
ДВИЖЕНИЕ I

Конкурсната комисия при Трудовата общност 
на Общинския секретариат за стопанство, фиан- 
си, градоустройство, строителство и комунални 
работи при Общинската скупщина 
град обявява

Общинската организация 
на Червения кръст, сек- 
цията за движението при 
основното училище ,Мо- 
ша Пияде" и Секретариа
тът на вътрешните работи 
в Димитровград бяха ор
ганизатори на проведената 
от 29 октомври до 5 ноем 
ври т.г. акция „Седмица на 
сигурност на стари лица в 
движението”.

В акцията особено се ан 
гажираха най-младите чле 
нове на Общинската орга 
низания на ЧК и членове
те на секцията за движе
ние при основното учили
те. Най-малките контро
лираха движението, спира 
ха мОгорнпте превозни сре 
делва и на водачите им връ 
че аха специални брошури 
за оказване първа помощ 
на повредени в движение 
то и за вредното действие 
на алкохола. Тъй като 
през няколко населени ме 
ста в общината минава ма 
гистрално шосе, което се 
кръстосва с няколко мест 
ни пътища, организатори
те на акцията счетоха за 
необходимо да изнесат ня 
колко сказки за безопасно 
движение на пешеходци.

„Седмицата на сигурност 
на стари лица в движение 
то” несъмнено се утвърди 
като акция с голямо общ е 
стаено значение, на обсто 
ятелетвата налагат през го

Босиле-в
Стягане в гърлото и зат 

сълзене КОНКУРСруднено гълтане, 
от очите, кръвоизлияние от 
носа и храчки от сопол и

за приемане на ЕДИН СТАЖАНТ за работа и 
задачи по жилищно-комунални и градоустройст
вени отношения и инспекция при Общинския 
секретариат за стопанство, финанси, градоус
тройство, строителство и комунални работи Ъ 
ОС Босилеград, за пределено време, до завръ
щането на работника от отбиване на военната 
си повинност.
Условия: Строителен факултет -— VII 
професионална подготовка.

Ф Молбите, комплектувани с кръщелно сви
детелство, диплома за завършения факултет и 
удостоверение, че кандидатът не е под следствие, 
се подават в срок от 15 дни от деня «а публи
куването на конкурса във в-к „Братство”, . до 
Конкурсната комисия при ТО на Общинския се
кретариат за стопанство, финанси, гродустройсг- 
во, строителство и комунални работи при ОС 
Босилеград.

Ф Некомллектувани и неподадени в срока 
молби няма да се разглеждат.

ЗАЩИТА
Болните трябва да се изо 

л-ират от останалите дома 
шии. За ефикасна защи
та от грипа е необходимо 
редовно поддържане на фи 
зичеоката кондиция, топло 
и сухо облекло, редовно 
проветряване и почистване 
на помещенията. Личната 
хйгиена също е важен фа 
ктор на зашитата от грипа.

кръв — това са първите 
симптоми на заболяване 
от грип. В началния ста
дий на болестта темпера
турата на болния може да 
достигне и 40 градуса, след 
два—три дни започва да 
се понижава, така че 6—8 
дни от началото на заболя 
вгнето спада под 37 гра
дуса. След нато престане

в

степен на

СПЕСТЯВАНЕТО В СВЕТА

Швейцарците 

най-пестелнв народ Временният орган на трудовата организация 
„Електродистрибуция” — Лесковац 

даваНа второ място са японците, а на третото 
американците ОБЯВА

за приемане в трудово отношение за определе
но време СТАЖАНТ 
ТЬОР, за работа в Босилеград — изпълнители 2.

Условия: училище за. профилирано образова 
ние — Ш стелел, електромонтьор на мрежа и 
постройки.

ф Кандидатите трябва да изпратят на по
сочения адрес молби с кратки биографични да- 
нии и диплома за завършената специалност 
орон от 8 дни от дена на публикуването 
обявата.

Швейцарците са най^пестливата нация на све 
та. Към края «а 1983 година средният спестовен 
влог иа глава от населението на Швейцария е 
възлизал на 14 465 долара или двойно повече от 
средното спестяване на един американски граж
данин. .

КВ ЕЛЕКТРОМОН-

Втори по пестеливост са японците с 9834 до 
лара срещен спестовен влог на глава от населе
нието, а

в
надината да има повече тави 

ва и подобни акции.трети са американците със 7185 долара.
А. Т. !■!
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Чизичеоа куятуда 11)п(Ьр' I ..МЛАДОСТ” — БОСИЛЕГ 
РАД) — „ЧЕЛИК” (БЕЛО 
ПОЛЕ)

ФУТБОЛ: МЕЖДУОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ 
— ПИРОТ

изток Мач, прекъснат Катастрофа на „Партизан" 

62 ТОЧКИ §№ Зоран Геров в 38-ма минута
104:?3А^)СКИ” ~ -НАПРЕДАК” (АЛЕКСИНАЦ) нотВ0

в неделя (4 там. (>в Бошле 
град) се срещнаха отбори 
те на „Младост" ;и „Че
лик" от Бело поле. Двата 
отбора са лрет©нде1нти за 
самия ‘ върх на 
срещата бе означена 
дерби

БА^Кь1ЬОЛ; републиканска лига _
..ДРАГОШ” (ПИРОТ) — „ПАРТИЗАН” (ЖЕЛЮША)
5:0 (1:0) .

Пирот, 4 ноември 1984 г. Помощното игрище на 
„Раднички”. Зрители около 100 души. Съдия на сре
щата Велимир Живкович от Пирот —слаб.

Футболистите «а „Парти ва отсъди дузпа (твърде 
зан претърпяха същинони строго) и „Дратш” откри 
дебакъл в Пирот. Победе- резултата. Г
яи са от среигаокачестве- През второто полукреме
ния отбор „Драгош", и то гостите се предадоха,. а;- и

5:0 най-теж пристрастното съдене на
ко ^поражение на „Парти- съдията допринесе „Парфи 
зан ст основаването му до зан” да доживее права ка- 
днес, тастрофа.

Въпреки некомплентува В слйдааздия крът „Пар
ни (и с двама състезатели тизан” ще играе вДимИт. 
по-малко) футболистите на ровлрад срещу отбера ’,,Та 
„Партизан" започнаха доб- наско Раич” от Пирот, 
се този мач, дори поведа Инак „Пгртизан" сега е 
ха, но. твърде слабия съдия на второ място с' 11 точ- . 
Жагвкооич, поради неизве ни (две по-малжо) от.'воде
стнп причини, /не отсъди щия отбор „Нанредак”. 
този гол. Веднага след то-

1

*
ката акадкмияНв еПирот 'зртели^Оп'3 "3 Педа,огичес-
Щата: М. Стоянович от Ниш и С То» ЪДИИ гпаланка. т ш и Етоянович от Бела
ган Петров^ч<АВладисл .^с“1 ГеР°Б’ Иван Леков’ Тра 
Цоневич, СдаиГ т , 8 Со™Ров. Иван Симов, Жан 
Миланов. ° ев' ?°Ран Тодоров и Ивица

на сре

табелката с Резултаткато
на единадесетия 

кръг в дивизията. Същата 
така и започна.

°ше от начало на съдии 
ония сигнал двата отбора 
започнаха с устремителни 
атаки. Акции не

Блестяща игра на пимит
оовградСк!ите баскетбола е у'А°в0л<™'1е да се «а 
™= след д;Ве пор^жени^Г олюдава ^рата 
заиграха прекрасно и нп6 СОВГ1радча,ни. °овен Геров, 
пълно сразиха На’ пре»расна игра показа и
противник Реномирания младият център на „А. Бал 

През пъпвптгл пл-мг нански Владислав
до известна сгепен^ се^во РСЗ’ КРЙТ° ”събИ1Раше" то 
Дй равноправна борба В Т* ЛОД ДваТа °бръча- 
продължението на шпага Т-В следващия КРЪГ баске 
з™ Гер„ „,„р. -4-
пасно и безмилостно пъл- в Пирот 
неше коша на 
отбелязва 62

•на Д1И1МИТ-

л плаваха 
ноа-нпто на домакините, 

то на гостите. В една доб
ра акция, Иван Рангелов 
след като по лявата страна 
излъга 
„Челик

Соти-

Д.;С.
ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ СЛЕД ОСМИЯ КРЪГ

двама защитника на 
и след като топ

ката подаде в наказателно 
то поле, 
падател 
Иванчов

са домакини 
на баскетболния 

и отбор от Куршумлйя. 1 Напредак
2 Партизан
3 Темац
4 Драгош
5 Сеняк
6 Слога
7 Победа
8 Звезда
9 Т. Раич

10 Омладинац
11 Младост М. С.
12 Младост П. Р.

гостите 
точки. Прос-

централният на 
на „Младост”. Г. 
в Десетата мину

та изпрати топката в мре
жата на гостите.

8 6 11 15: 8 -Ь 7 13
8 5 1 2 21:12 + 9 11
8 4 3 1 18:13 + 5 11

8 4 2 2 14: 9 $ 10
8 4 1 3 16:12 + 4 : 9
8 3 3 2 18:12 + 6:9

8 3 2 3 16:19 — 3 8
8 4 0 4 16:20 — 4 8
8 2 3 3 13:19 — 6 ’ 7

0 6

Д. С.
ФУТБОЛ: МЕЖДУ РЕГИОНАЛНА ЛИГА __ „СЕВЕР”

Истинска футболна След този гол футболис
тите на „Челик" 
цена иснаха да изравнят ре 
зултата, започнаха да се 
служат с непозволени не
ща-. В тева отношение съ
дията, от когото се очак
ваше Да охлади „високата 
температура", кат0 че 
разделяне на „правдата" 
допринесе положението 

сще повече да се изостри. 
Всяка по-организирана ак
ция на~ домакините ■ прекъ 
оваше, осбеето ако бе не
посредствена близост до 
наказателното поле на. го 
стите. Това нещо изостри 
нервите/ най-напред на 
зрителите, а-сетне и на бо- 
с. ил ©градските футболисти. 
Зрителите все по-често
негодуваха - на съдийската 
„правда", а група запалян
КСВЦИ КЪМ съдията отп-
оавяха и най-различни неу 
местни думи.

- Тази „подкрепа" от стра 
на на зрителите, като че 
ли бе насърчение за лздкои 
от боси л е градските футбо- 

щисти. В 38-та минута след 
един, и този път нзмиеле 
но от страна на съдията 
нарушение, врйтарят на
ФК „Младост” Драган Заха 
пиев и 1с уопя да се контро 
лира и с юмрук по главата 
удари един от гго1Мовьците 
съди и. Есгество1 го сл ед 
това главният .съРДОя. Мес
то.м Рудич от Сурдулица 
прекъсна мача.

Безспорно е, че поведе-

неправда на всяка
..ЕДИНСТВО” (ПИРОТ) — „А. БАЛКАНСКИ” ГО (0:0)

Пирот, 4 ноември 1984 г. Спо,- 
як , помощен терен на „Раднички”.

ртният център „Сен- 
Теренът тревист, 

времето слънчево. Зрители 200 души. Голмайстор: Не 
ссиша Джорджевич в 89 м. Жълти картончета: Дра
ган Чирич и Зоран Милошевич от „Единство”. Съдия
на срещата: Си ниша Живкович от Ниш__

Го.тяма неправда

8 3 0 5 14:14
8 2 0 6
8 0 0 0

16:19 
5:25 —20 0

— 3 /; 4
ЛИ

отличен.
на игри 

щето край Нишава: далеч 
по-добрият

шитната стена пред нака
зателното поле.

отбор, който ^“ Гостите се бяха опрпеде 
има няколко стопропенто- лили за вариант — защита 
ви голови положения, за
губи срещата в ттредоосле 
дната минута иа играта от 
пряк свободен удар на да 
лечина от 20 м.

Футболистите на „А. Ба 
лкански” изнесоха „истинс 
ки урок” на домакините 
как се играе футбол. Но 
очевидно безрезултатно, 

защото в края на краища 
та резултатът е единстве 
ната мярка за играта, а ди 
митревградчани 
нещастно в предпоследна-

ТЪЛСЕН ПОМЕН

Ненадейната и преждевременна смъРт на 
нашия скъп и никога незабравими контраатаки, 

ално провеждаха Алексов, 
Кръстев и Манолов. Трима 
та на няколко пъти

които иде

%бяха
прел самия гол на до ма ни Божндар 

Стоянов 

- Божа

ните, но не успяха да от
бележат победния гол. И 
както обикновено бива: он
зи етбор, който изпусне
тг.лхова шансове — полу- 
чи гол. Това правило 
прегори: в 89,м. от гтряк 
свободен удар, отдалечен 

зап/биха .около 20 м. от вратата на 
„А. Балкански” домакини
те Успяха да вкарат топ
ната 8т,в вратата на ди- 
читрош-радчани. Следова
телно, по-добрият отбор 
зггуби мача.

следващия дванаде
сети кръг (предпоследен

се
0

5;
(1919—1984)

та минута.
Димитровградските фут

болисти, макар че играха в 
отслабен състав, без три
ма гп-.овотимци, започнаха 

■ срещата спокойно, спирай
ки набезите на домакини 
те още в центъра па иг в есенната част на нървен- 

Дрмаяините V» сгязто) „А. Балкански” ше 
и V оае в Димитровград на 

техните на 11 ноември срещу „Яовосе 
лац”. от Ново село. Д. С.

дълбоко НИ покруси ; 
и ние винаги ще пом
ним благородния му 
лик н светла човеш- \ 
ка душа.

ВЕЧНО СКЪРБЯЩИ:
брат 51 и а, снаха Боянка с децата Иван, 
Райна и Лиляна, зет Пая, внучка Мая и 
евнун Сашо

ИЗЯВА ИА БЛАГОДАРНОСТ --- --------  -

п

рището. 
имаха ' теренов превес
инициатива, но 
падения се разбиваха о за-

® РАБОТНИЧЕСКО-СПОРТНИ ИГРИ
По повод ненадейната и преждевременна 

смърт на нашия мил брат, чичо и девер, израз
яваме безмерна благодарност на всички, които 
в тозц траурен час споделиха нашата болка и 
скръб и бяха с нас.

Особена благодарност'

В чест на 46-годишнииата на »Тигьр« ниетп на зрителите и част 
от футболистите на „Мла
дост” не е в съзвучие с1 пра 
вилата на футболната иг
ра. Съдията който „кумува 
ше” и до известна степе,н 

..непосредствено създаде ло
ша атмосфера в играта ня 
маше друга

В събота на 10 ноемв
ри т.г. започват работииче 

иг.ри в рам

на стрелба, тенис на маса, 
шахмат, спортои риболов, 
теглене на въже и пикащо 
(за м-ьже и жени).

изразяваме на трудо
вия колектив на ООСТ „Изградня”, на Иван Де- 
оттов и Кирил Велинов, на председателя на 
ОС в Босилеград Любен Рангелов и на остана
лите ръководител:/ в общината, на фабриката 
за пронзиодство на хартия от Владичин хан, на 
обществено-политическите организации и Скуп
щината на Междуобщинската регионална общ
ност на Южноморавскн регион и многобройнкге 
роднш/и и приятели, които изпратеха снът,я ни 
понойнпк до вечния му дом.

ско-сно ртниге 
ните на сложната органи
зация на сдружения труд 
„Тигър”. Това са тради
ционни иттри на работници

възможност 
освен да прекъсне .мача. . 
Босилсградокият отбоят и 
едно число футбоошегн си 
|'ур|Но ше почувелвуват по
следици от лошото си попе 
домие. Но тряйна ли това 
да почувствува и съдията?

За всяна дисциплина е 
определен домакин, а 

ООСТ „Хитър—Димитров
град" е домакин по спорт 
па стрелба. В досегашни
те състезания димитрокгра 
дчани постигаха отличрти Ре 
зултати.

тс-споргисти, които се про 
година по 

ИГ10ОЯ 20 декемири — Демя 
„Тигър".

Състезанията 
ведат н 8 дисциплини: фут 
бол на .малки врата, спорт

веждат печки

на.
шс се про-

Ог най-блнзклдо
Д. С. М. Я.
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Хулцер ф сатира • забава
Карданови „селитби“

Ог давнашни времена фамилията Ка 
Китови от седо Плоча е създавало до
мове в раалшчни краища. И днес 83. 
годишни* Санда Станков 
някои от ..преселванията” на Кардан-кюн.

отива в с. Муоул в днешна Меча маха
ло, а Велко — в Плоча, в местността 
..Пвтриино нучище". Велко имал двама 
оиноше, които също отмили в различни 
пооони — единият в месшосгга „Желе- 
зарока орница”, днес Карданена маха
ла, а другият — по-нагоре, в мсстнос-гга 
.-Мрътиица”, където днес живее дядо 
Сонда, ошп.т му Чеда и брат му Арса. 
Днес в Кавдаадга 
Владо, Вене, Драго н Кости.

Дядх> Сонда Станков 
потомци на Карданени има в Сурдули- 
на, Ниш, Враня и другаде, Мнозина .ут 
тях са изаейтии майстори-зидари,
СРОД тях има и учители, съмни, иконо
мисти и др, специалисти. По-рано -имало 
само земеделци и строители —- казва 
Дядо Санда Станков

си спомня за

Нейе крив кой 

яде две баннце
През турено време прадядото «а 

Карданови живеел ,в с. Бож-нца.. Поради 
преследвания от страна на 
к°й от сомеиств(уго на Кар^аноии убил 

турчльн и всинага семейството се 
нзеелва от Божица. Заселили 
Стубьл, където продължили 
20 години. Но

ня-
махала живеят още

се в село 
да жшзеят 

и тук, поради побой с 
турци, в който загина един турчин. се
мейството Карданови избяга. Заселват 
се в Крпва фея на билето на Весна ко
била в една землянка и местността 
„Патиш ливади”, кълето остават сомо 
трхи години. Оттам сс пренасят от източ-

казва, чс днес
Народна/а поговорка каже: „Нейе крив кой 

две баиице изиджа, него тия що му Ьи дава”. 
1ая поговорка може да се приложи и на поло- 

, жениего с цигла//уту у Бабушницу. Тамо преди 
неколко године ка се почиияше изграднята, ди
ректора?* и тиц около »ьега, беоше се толкова уз. 
нели, тв никой не можеше да Би умири.

— Кой? — па иийе чудо че налравимо — 
думаоше. Че видите. Па цигле^е има се прода
ваш ко алва, а има ли //ешо по-убаво оди това
— сирови//а (земля демек!) домашна. Има Бу 
колко очеш! Има само паре да млатимо.

Добре, ама не излезе тека. Завъртеше голе- 
му яиию- друщво одреши Ьесию и даде големе 
//аре. И све би било убаво — убаво и паметно 
де се йе мислило. А оио не излезе тека.. Първо
— циглануту турили на мазут. Мазут — у тол- 
каву планину! Значи, нейе се мислило дека 
зутат стално поскуп.ъуйе, у вози се и све по-мал
ко га има. Значи — че буде скупо погонското 
гориво, що се каже.

Него, поче неклко и производството. Ама
— лоше. Половината — шкарт! Айде, 
главните руководиоци у фирмуту — управната 
з града йе далеко, гребе да се при ближе до про
изводството. И завъртеше та направите убаве 
канцеларийе.

Производството, пак не иде, и не иде!
И чък тегая некои се сетили куде йе опре

ло — у слабочуту. Немаю надри и нема кой да 
води туя фабрику.

Тия дни сменише главногога директора и 
йош некои шефове. На свак начин се г-тедаше 
ако може да се спаси фабриката оди пропас!

Значи, са поче тека, кико йе гребало да се 
работи одавна: да се види с клквн кадри се ф1- 
вачаю да улезе у инвестицийе с милиярде.

И кво излезе: дирекюраг и некойи около 
него се склонише, а работниците тР^бе да отезаю 
шию и да изпате за н.и. За това що СУ они за
мърсили.

Дали йе право све они да плате с-мегкуту, а 
сигурно йе Дека гея инвестицийе несу издейегву 
вали работници — него тия що сУ Би водили, 
що су били начело. Тресало би и они да деле 
мукуту с ни.

но

и залу>на при пряко 
ново преселване иреищите на днеш1н(итс 
Карцацовл прцна^ си застройиали жи
лища.

ната страна на Бесна кобила. Двама бра 
тя от Карданови — Иванча и Велко се 
заселват на различни лгеета: Ивани© Стоян Евтимон

-X- ПЕКОВЕТЕ Много ни е скучно 
през свободното време!

— Нямате ли нянакво хо
Е

:
Ако всички желания биха се изпълнили, зеленото 
Кълбо би станало ад.

би?* — Имам. Обичам гради:
П. Бауст нарството. 

— И
:

какво ви пречи да 
се занимавате с градинар
ство?

ма-

От желание още никой не е станал богат.
Немска

: — Нямам градина!...

— Татко, знаеш ли как 
се казвала тъщата на 
Адам?

— Ех, симко! Адам не е 
имал луна. Той е живял в 
рая-

Когато няма противник победата е лесна.
Лукиан

рекоше

*
а

I Преуспяващите негодници са нетърпими.
Есхил Разговарят две колеж

ки на работа:
— Как ти харесва талия 

та на новата ни нолежка в 
канцеларията отсреща?

— Искрено да ти кажа 
от конфекционни предме 
ти само би й 
дъждобран. О

— Как във вашата орга
низация избраха най-доб
рия продавач?

— Организирахме сърев
нование в Шотландия.

— И кой победи?
— Някой ои Доналдъ- 

сън. Той намери фермер, 
който отглежда само една 
крава и успя да го убоди 
да ои вземе апарат за 
доене на мляко. И не са
мо тава, но му взе и кра 
вата, докагго не се издъл
жи за апарата...

! Усърдието е майна на успеха.
Сервантес

Оветът за човека е 
трябва да си свети...

тъмна нощ — всеки сам отивал
М. Горки

Прогресът е природен закон.
Волтер :.

■

!Емна зима в родината е по-добра от сто проме
ни в чужбина. :

Азърбейджаясна

<ЛЬсЕц/ш;Заедно с народа и мъката е празник.
Каракалпакска I

11П1

Първо интервю'^.мештяхттров фввстимк на въл-
ГАТ СКАТА НАРОД
НОСТ В СФР ЮГО
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