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ОТ ИЗЛОЖЕНИЕТО НА АЛИ 
КОНГРЕС НА СЮК ШУКРИЯ НА ПЪРВОТО. ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА ПОДГОТОВКА НА ТРИНАДЕСЕТИЯ

ДЪЛГОСРОЧНАТА ПРОГРАМА ПОДГОТВЯ ПЛАТФОРМАТА
• Основно и стратегическо определение на Конгре

са трябва да бъде утвърждаването на непосред
ствените задачи на СК за по-задълбочено и по- 
офанзивно проникване

усъвършенствуване и пови
шение ефикасността в ра
ботата на организациите, 
институциите и механизми 
те на политическата сис
тема, нейното по-пълно 
осъществяване във всички 
сегменти на общественото 
организиране.

Изхождаме от факта, че 
се осъществява конституци
онно-правовата приемстве 
ност на нашата обществе 
на и държавна общност от 
решенията на АВНОЮ до 
приемането на Конститу
цията през 1974 година и 
нейното претворяване в жи 
вота. Тази Конституция, ка 
за Шукрия, не само че 
афирмира принципите на 
АВНОЮ, но обогати съв
местния живот с нови съ
държания на борбата за со 
циалистическо самоуправ-

определенията и станови
щата ,изнесени в това ши
роко и демократично ра
зискване, включвайки и 
становищата, които ще бъ
дат утвърдени в заключи
телния документ на пред
стоящото заседание на ЦК 
на СЮК, трябва да пред
ставляват съществена осно
ва в нашата дейност в из
работката на Платформа
та и проектодокументите 
на Конгреса.

на самоуправлението и по
нататъшно укрепване на единството на СЮК 

• Председателството на ЦК на СЮК ще предложи 
приоритети сред крупните, още открити въпроси, 
за които трябва да се заемат ясни становища, кое
то до голяма степен ще облекчи работата върху 
Платформата

В Белград на 31 януари, 
председател ствува но 
Али Шукрия, се проведе 
първо заседание на Коми
тета за подготовка на Три 
надесетия конгрес на СЮК. 
Уводно изложение изнесе 
Али Шукрия от което пре
даваме по-важните акцен-

укрепване на идейно-поли
тическото и акционното 
единство на СЮК и него
вата водеща роля в обще
ството.
• ДА СЕ РАЗКРИВАТ 
ПРИЧИНИТЕ ЗА 
ПРОБЛЕМИТЕ

Платформата би трябва
ло, продължи Шукрия, син

от

• ДА НЕ СЕ ПОВТАРЯТ 
СТАНОВИЩАТА

Еднакво важна основа 
за по-определено утвърж
даване на съдържанието 
на Платформата се наими- 
ра, според думите на Шу
крия, и в Дългосрочната 
програма за икономическа 
стабилизация... Естествено,

ти.
Али ШукрияВ определянето характе

ра и съдържанието на Пла 
тформата на 13-ия конгрес 
на СЮК изхождаме от съ
щността и целите на Про
грамата на СЮК и Консти
туцията на СФРЮ, които 
са утвърдили съществените 
развойни определения на 
нашето

тетизирано да изкаже съ
щината на определения и 
идейно-политическите ста
новища на СЮК по най- 
крупните и най-актуалните 
въпроси в нашето стопан
ство, политическото и иде
йно положение, по най-ва
жните задачи на по-нататъ 
шната борба за развитие 
на социалистическото са
моуправление и с това да 
дадат основа за идейно-по 
литическа основа за изра
ботка на конгресните до
кументи и за практическа 
акция на Съюза на кому
нистите до Конгреса и 
по-нататъшния период.

Напомняйки, че при то
ва трябва да се води смет
ка за усложненото обще
ствено-икономическо и по- 

положение, в 
намирамСе, Шук- 

подчерта, че» трябва с

Али Шукрия изтъкна, че 
при изработката на Плат
формата трябва да се за
читат изискванията на ко
мунистите и на всички дру 
ги трудещи се, изнесени 
във връзка Проектозаклю- 
ченията от 13-то заседание 
на ЦК на СЮК... Остро 
са критикувани тенденци
ите на укрепване на техно- 
бюрократичсски 
ния на всички равнища на 
производствено и полити
ческо организиране, пре
възходство на частичните 
над общите и съвместните 
интереси, разбиването на 
сдружения труд и единст
вото на югославския 
зар, слабостите в действу
ването на политическата 
система, и т.н.... Критику 
вани бяха и явления на 
федерализация или пък бю 

централис- 
Оюза

на комунистите, компроми 
серство, ненавременно 
адекватно реагиране върху 
множество идейно и поли
тически неприемливи про
яви и поведения

Затуй, каза Шукрия,

ЗА ВОДЕЩАТА РОЛЯ НА СК
Необходимо е, изтъкна Шукрия, критично 

да оценим действуването на СК в политическа
та система и да изучим защо концептът за воде
щата роля, какъвто е утвърден на последните 
три конгреса още достатъчно не е внедрен и 
конкретизиран в обществената акция.

Няма нужда наново да дефинираме общес
твената роля на СЮК но се налага ярко да реа- 
фирмираме неговия революционен работниче
ско-класов характер. _______

социалистическо 
самоуправително общест
во. Платформите на Кон
гресите в републиките и 
покрайнините и в ЮНА, 
които ще предшествуват 
13-ия конгрес трябва да се 
градят върху единните иде 
йно-политически основи — 
изтъкна в уводното си из
ложение между другото 
председателят на Комитета 
Али Шукрия.

Основно и стратегическо 
определение на 13-ия кон
грес трябва да бъде, 
черта Шукрия, утвържда
ването на непосредствени
те задачи на СК в осъще
ствяването на идейно-поли 
тически предпоставки за 
по-задълбочено и по-офан- 
зивно проникване на соци- 

самоуправ- 
по-нататъшно ук-

отноше-

в

в Платформата не трябва 
да се обосновават оценки
те за причините за състоя
нието, в което се намира
ме, пито насоките на обще 
ствените дейности,

ление и разкри по-широ
ки перспективи на разви
тие на нашата федератив
на общност...

па-

литическо 
което се Това са, каза Шукрия. 

основни насоки, от които 
трябва да изхождаме при 
обсъждане действуването 
на политическата система 
и заемането на становища 
за доизграждането и проме 
ните, които в нея трябва 
да вършим. Всъщност, ка 
сае се за няколко крупни 

доизграждане

даде-под-
ни в тази програма, не 
трябва да се връщаме вър 
ху въпроси, за които съще 

стано-

рия
марксически критичен ана 
лиз да разкрием причини
те, източниците и 
лите на обществени, ико-

рокритическо 
тичии теидецции вносите- егвуват утвърдени 

вища, но само в по-остра 
форма да набележим ония 
идейно-политически въпро 
си, от които зависи нейно 
то последователно осъщес 
твяване, и във връзка с то 
ва, да се изнесат нови за
дължения на Съюза на ко 
му пистите.

и и еномически и социални про 
тиворечия и проблеми.

В продължение на изло
жението си председателят 
на Комитета за подготовка 
ма 13-ия конгрес на СЮК

алистическото
в обЩсст-ление и 

репване на идейното и ак
ционното 
СЮК. Имайки това в пред 
вид, може да се посочат и 

цели на

въпроси 
и развитие на организира
ността на сдружения труд 
върху основите на Консти 
туцията и Закона за сдру 
жения труд, доизграждане 
то на делегатските отно
шения изцяло, 
ването на бюрократичес- 
ко-етатистическата мощ на 
всички равнища, развитие 
и укрепване на републики
те и покрайнините като са 

общности,

вото.единство на

ОТКРИТИ ВЪПРОСИ
Следващият тематичен въ 

прос в Платформата, спо
ред думите на Шукрия, е 
въпроса за действуването и 
по-нататъшното

на политическата сис-

някои основни 
Конгреса. Те са, 
думите на Али Шукрия, съ 
здаването на нови и по- 
широки предпоставки за 
по-силен размах на социа- 

самоуправ-

според от-Има, изтъкна Шукрия, още няколко 
крити и неразрешени, дори твърде крупни 
роси от общественото и икономическото раз
витие, по които съществуват различни идсино- 
политически становиша. В този смисъл Предсе
дателството ще предложи на ЦК на СЮК прио
ритетни въпроси, за които трябва да се рази
сква и да се вземат ясни становища и оценки.

ще се обле-

въп разгромя

изгражда
не

социалистическо 
СЮК има,

листическото 
ление и по-решителна дей
ност на СЮК и другите су
бективни сили върху ОСЪ- 

на задачите

тема на 
самоуправление, 
каза той, ясни идейно-поли моуправителни 

афирмация на единствотовъвгически определения 
връзка с основния концепт 
и по-нататъшното изграж
дане на нашата политиче 
ска система, 
рос, макар и твърде важен 
и актуален, заемането на 

единни идейно-по- 
стаиовиша за 

необходими за

Така, по негово мнение, значително 
кчи работата върху изработката «а Платфор- 

ще се допринесе и към непосредствени 
обществени фактори

ществяването
обществено-икономиче 

ското развитие, по-нататъ
шното укрепване на СФРЮ 
като федеративна общност 
на равноправни народи и 
народности, укрепване на 
международната 
на СФРЮ като независима

класното и национално
то, свеждане на действу- 
ваието на държавните ор

наот
мата, но
те акции на СК и другите 
върху но-бързото и по-ефикасно съгласуване на 
общите интереси и приемането на съотвегпи ре-

Друг с въп-
гаии в конституционни и 

и по-сфиказаконни рамки
изпълнение на техни-ксии и 

литмчсски 
мерките,

снопозиция шения на всички равнища.
те функции.

и необвързана страна и



НАС || ПО СВЕТА И У

ИНТЕНЗИВНА МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ НА 
НАШАТА СТРАНА

НА ФРЕНСКАТА КПЗАВЧЕРА ЗАПОЧНА XXV КОНГРЕС

Как да се засили 
влиянието на партията -Красноречив пример 

на конструктивност ® НЕСЪГЛАСИЕ ПО ТРИ ОСНОВНИ ВЪПРОСА всички СТРАНИ
• ПЕЧАТЪТ НА ДЕСНИЦАТА „ОБСТРЕЛВА" ФКП ОТ ВСИЧКИ С1РАИ*'

600 000 членове). Затова сенамаля на 
явява несъгласие във връзка

влиянието и единството 
на партията и същевременно да 
въ.рши демократизация на ггартииния жи 

Па дневен ред се намери и демо
кратическият централизъм. Базата все 

търси идеите да се движат дву- 
към нея и от нея

Двадесет и петият конгрес на 
Френската комунистическа партия, ко
йто започна завчера в Париж, се про
вежда в тройно бурни времена. Сред 

съществува

В сегашните сложни и 
бурни времена, когато опа 
зването на световния мир 
с първостепенна задачи на 
всички заедно, но и на все 
ки поотделно, социалисти
ческа и необвързана Юго
славия ежедневно и на пра 
ктика потвърждава основ
ното си определение да 
използува съществуващите 
и да търси нови възмож
ности за укрепване и раз

ширяване на сътрудничсст 
вото си със съседните и 
други страни. През изтек
лите десетина дни па офи
циални посещения в Бел
град бяха италианският 
премиер Бстино Кракси и 
външният министър на 
ФРГ Ханс Дитрих Гсншср, 
а председателят на 11редее 
датслствого на СФРЮ Ве
селин Джурановмч посети 
СР Румъния.

9 БЛЕСТЯЩ ПРИМЕР НА ДОБРОСЬСЕДСТВО

начините, по коитота и 
нови и засили се из-

члсновстс и ръководството 
несъгласие във връзка с пътищата и на
чините па възобновяваме влиянието на 
партията сред народа и избирателите. 
Отношенията на френската левица са 
по-сложни огкогато и да било преди, 
без оглед на изборните резултати през 
последните години. Френската КП се 
памори под удара на жестоки атаки от 
всички страни на политическата сцена. 
Конгресът трябва да потвърди способно
стта на ФКП да издържи проверката на 
времето да отговори не само на въпроса 
накъде върви ФКП, но и кой ще врви

вот.

повече
посочно — от върха

Мнозина се застъпват за конкъм върха.
структивиа критика на социалистите, но 

спора с тях. Соци 
правителство се намери

не и за изостряне на
алистичсското

силни удари на десницата, така че 
още по-под

ФКП нс трябва да затруднява
положението му. Една стара тема 

ФКП към „реалния
вечеГодини наред Югосла

вия и Румъния, две социа
листически страни е разли
чна международна пози
ция, дават блестящ пример 
на добросъседски отноше
ния и сътрудничество. Раз
менните посещения на 
най-високите ръководите
ли станаха редовна и из
ключително полезна прак
тика, която тласка разви
тието на междудържавни
те и междупартийните от
ношения. И двудневното 
делово и приятелско посе
щение на Джуранович в
• УСПЕШНО ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Белградските разговори 
между Милка Планинц и 
Бетино Кракси, в които 
участвуваха и съюзният се
кретар на външните рабо
ти Раиф Диздаревич и дру 
ги югославски личности, и 
министърът на външните 
работи на Италия Джулио 
Андреоти и останалите чле 
нове на италианската деле 
гация, бяха откровени, кон 
структивни и плодотворни.
Събеседниците обсъдиха 
най-актуалните междуна
родни проблеми и съвме
стно посочиха необходимо
стта от ангажиране на ця
лата международна общ
ност в създаването на ат
мосфера за благоприятен 
изход на женевските пре
говори между 
САЩ. Особено бе подчер
тано значението на актив
ността на необвързаните 
и неутралните страни в то
зи процес. Стана дума и 
за международните иконо
мически отношения и за
• ПРИЗНАНИЕ НА ЮГОСЛАВИЯ

‘Югославия в миналото 
изигра, а и в бъдеще може 
да изиграе твърде важна 
роля в- европейските рабо
ти и като необвързана, и 
като авторитетна страна 
на лСтария континент" — 
заяви Външният министър 
на Германската федерална 
република Ханс Дитрих 
Геншер на пресконферен
ция в Белград, след отдел
ните „ разговори с Джурано 
вич, Милка Планинц ■ и 
Диздаревич. Геншер по-

Букурсщ бе използувано 
за всестранен обмен на 
мнения п за договор във 
връзка с начините за усъ- 
вършенствуване на целоку
пните отношения между 
двете приятелски и съсед
ни страни, а особено в об
ластта на икономическото 
сътрудничество. И двете 
страни проявяват голям ин 
терес към този вид сътруд 
ничество и искат да го 
разширят и изпълнят е но
ви съдържания, за което 
съществуват условия.

— отношението на 
социализъм" — също е повод за несъг
ласия.

с ноя.
Първата буря започна на октомврий 

ския пленум на партията, когато б чле
нове па ЦК не гласуваха предложения 
текст на резолюцията. По време на об
щопартийното обсъждане на проекторе 
золюцията стана ясно, че несъгласията 
между комунистите „на всички равни
ща" са много по-дълбоки. Несъгласия 
та избухват по три основни въпроса. 
През последните години френската КП 
остана без 150 000 членове (от 750 000

Силният десничарски печат „обстрел 
ва" френската КП от всички страни, 

„предвижда" скорашен край на оркато
ганизацията на френските комунисти. 
Натискът на десницата е без прецедент. 
ФКП обаче е принудена да се занимава 
с вътрешнопартийни въпроси, отколко- 
то да отговаря на нападенията и измис
лиците.

ПРАВИТЕЛКАКВО ПРЕДВИЖДА ПРОЕКТОБЮДЖЕТЪТ НА АМЕРИКАНСКОТО 
СТВО ЗА 1986 ГОДИНА?

Привилегии само за Пентагснаположението на развива
щите се страни при взаим
но съгласие, че те трябва 
да станат равноправен су
бект в разрешаването на 
тези проблеми.
. »*•' ^*<^т ‘̂***3 ЛЙЙЦй

Със задоволство бе кон- 
стантирано, че отношения
та между Югославия и Ита 
лия се развиват успешно. 
В разговорите бе потвър
дена готовността на двете 
страни да полагат усилия 
за разширяване и обогатя
ване на двустранното съ
трудничество във всички 
области.

По време на посещение
то си в Югославия итали
анският министър-предсе
дател бе приет от предсе
дателя на Председателст
вото на СФРЮ Веселин 
Джуранович, председате
ля на Председателството 
на ЦК на СЮК Али Шу- 
крия и председателя на 
Съюзната конференция на 
ССТНЮ Марян Рожич.

шния дефицит ще бъде на 
товарено на плещите на 
средната класа, понеже Ще 
„пресъхнат" многобройни- 
те фондове, които защита
ват жизненото й равнище. 
Заплануваните мерки огор 
чнли фермерите, населени 
сто на големите градове, 
работещите в транспорта 
включително и, в железо-

Бремето на досегашния дефицит ще бъде натова
рено на плещите на средната класа, която трябва да 
го намали с над 50 милиарда долара

малението обаче „не 
смее" да стане за сметка 
на военните разходи, за- 
щото „американското пра 
вителство трябва да бъде 
силно в икономическо и 
военно отношение, а Аме
рика да запази престижа 
си в света".

Как тогава може да 
бъде намален дефицитът, 
който представлява голям 
проблем на САЩ?

Изглежда Роналд Рей- 
гън ще изпълни обещани 
ето си, дадено по време на 
предизборната агитация, 
да не увеличава данъците. 
Затова с предложил феде
ралният бюджет за 1986 
година да бъде увеличен 
само с 14,6 милиарда дола 
ра относно да възлезне на 
973,7 милиарда долара. Ос 
вен това се предвижда на
маляване на дефицита в 
бюджета на правителство
то от 230 милиарда дола
ра в 1985 на 180 милиарда 
долара в 1986 гоДина. На-

пъткия и студентите, кои
то получават федерален 
кредит. Мерките (засега) 
не засягат фондовете за 
най-бедните (те получават 
точки за храна и един вид 
добавъчни за деца), но 
Рейгьн им препоръчва да 
намерят работа е помощта 
на своите общини и градо
ве. Президентът предлага 
занапред да не се съгласу
ват с жизнените разходи 

и разходите за 
здравна защита на пенсио
нерите и остарелите лица 
11 Да бъдат „замразени" 
заработките на лекарите и 
цените на здравните услу-

Според американските 
средства за масова инфор
мация бремето на досега-СССР и

® СЛЕД 16 ГОДИНИ
пенсиите

Преговори за Гибралтар
През нощта на 5 срещу

6 февруари т.г. били пов
дигнати бариерите между 
Испания и Гибралтар. На
7 февруари в Женева запо 
чкали преговори между 
Испания и Великобритания 
във връзка със съдбата на 
тази великобританска ко
лония. Преговорители са 
външните министри на две 
те страни Фернандо Мора- 
на и Джефри Хау.

Преди 272 години Гиб
ралтар е станал великобри 
танска колония съгласно 
Утрсхтското споразумение.

На 11 юли 1969 година по 
нареждане на диктатора 
Франко са прекъснати вей 
чкм връзки с тази бивеша 
испанска територия.

Джефри Хау заявил, че 
Великобритания е съгласна 
Гибралтар да се присъеди
ни към Испания, доколко- 
10 Мадрид успее да убеди 
гибралтарците да приемат 
това решение. Засега оба
че над 90 на сто от насе
лението са на мнение, че 
е по-добре да останат и 
занапред поданици на ан 
глийската кралица.

твърди готовността на ГФР 
да окаже подкрепа на 
СФРЮ в преодоляването 
на икономическите затруд
нения.

Джуранович и Геншер 
положително оцениха съ
ветско-американския дого
вор за започване на прего
вори за разоръжаването. 
При определени условия 
тези преговори могат да 
внесат нова атмосфера в 
международните отноше
ния.

ги.

Проектобюджетът 
дизвикал бурни 
дори и в самата Републи
канска партия. Бюджетът 
на САЩ за 1986 година 
трябва да влезе в сила на 
1 октомври т.г. и дотогава 

се води дълготрайна 
Конгреса, може 

би ще бъдат направени ня
кои

пре-
протести

ще
борба в

компромиси, но мал
цина вярват, че ще бъдат 
извръшени съществени 
менения.

из-

СТРАНИЦА 2
Братство * 8 февруари 1985



ОХ ЗАСЕДАНИЕТО НА КООРДИНАЦИОННИЯ КО
МИТЕТ НА СК НА ССТНЮ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ОР
ГАНИЗАЦИИ И СДРУЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ

СЪЮЗЪТ НА КОМУНИСТИТЕ # # # # # #^ # Ц Ц# # # #

Подготовки за 13 конгрес на СЮКИ ЧЕС1ВУВАННЯ НА 

ПО-СЪВРЕМЕНЕН
С предпоследното заседание на Цен

тралния комитет на СЮК и официално 
започнаха подготовките за 13 конгрес 
на СЮК, който ще се състои към сре
дата на 1986 година. Този пленум прак- 

само верифицира подготовките 
за най-високия форум на югославските 
комунисти; относно онова, което в пар
тийния живот се

комунистите се поставя не само като въ
прос на единодействие, но в много по- 
широк и по-дълбок смисъл, като един
ство на основните интереси, погледи и 
становища и на тази основа единството 
на политическата осмислена стратегия. 
Това е днес един от най-съществените 
въ.проси за осъществяването на авангар
дната роля на Съюза на комунистите, 
посредствен фактор на борбата на труд
ностите на икономическото развитие за 
преодоляване на съществуващите застои 
в развитието на самоуправлението.

Единството, което днес се търси не 
е „кичеста повеля, която веднаж зави
наги с правовременни обещания ще из
пълним и оверим с осем печата”. Съю
зът на комунистите, изхождайки от стра 
тегическите определения на революция
та, това единство може да изгражда 
само върху осмислени активности за 
преодоляване на всичко онова, което ни 
раздел?, с последователно зачитане при- 

: иципите на демократическия централи
зъм, върху съзнанието и приемане на 
определенията и задачите, които за на
шата страна са съдбовни, върху разви
тие на съзнанието за общи югославски 
интереси и бъдеще на всички народи и 
народности и тяхното дълбоко съдру
жие. .

• Централният комитет счита, че ре
зултатите от общопартийните разисква
ния върху Проектозаключенията от 13 
пленум на ЦК на СЮК трябва да бъдат 
изходна основа в изработката на Плат
формата за Конгреса. От този документ 
се очаква да даде отговори за най-съ
ществените открити идейно-политичес
ки въпроси, от които зависи по-нататъш
ното последователно осъществяване це
лите и задачите на икономическата ста
билизация и да допринесе за разяснява
не и превъзмогване на разликите в са
мия Съюз на комунистите. Разбира се 
всичко е по-ясно след януарския пленум 
на Централния комитет на СЮК, на кой 
то са сумирани резултатите от общо
партийните разисквания. Сега вече е 
известно, че подготовките за 13 конгрес 
са започнали и че Съюза на комунис
тите очаква съвсем нелека задача.

НАЧИН тично

случва вече пълни 
шест месеца — след 13 пленум на ЦК 
на СЮК. Впрочем и в Решението за 
отпочване на подготовките за Конгреса 
се казва, че общопартийните разисква
лия — са негова съставна част.

Ознаменуването на 40-го 
дишнината на освобожде
нието на Югославия и по
бедата над фашизма в об- 

.ществените организации и 
сдруженията на граждани
те през настоящата година 
ще бъде съставна част на 
програмата за съвкупната 
дейност на тези 
ции, а се предвижда изпъл 
няването на някои конкре
тни програми, изключител 
но посветени на този юби
лей. Важно е, каКто бе по
сочено на заседание на 
Кординация комитет на Съ 
юзната конференция на 
ССТНЮ за обществени ор
ганизации и сдружения на 
гражданите
стана дума за подготовки
те по ознаменуване на то
зи юбилей — чествувания- 
та, тържествените събра-х твуването 
ния и срещи, посветени на 
това събитие да се осъвре
менят, да има тясно поли
тическо, идейно и култур
но поръчение и колкото е 
възможно повече да се ли- 

, шат от парадност^ и праз- 
ненски характер и комер- 
циализация.

ни предложения как в те
хните среди да се ознаме
нува 40-годишнината на 
освобождението.

Мнозица от участниците 
в разискванията критич
но говориха за Платфор
мата на ознаменуване на 

‘40-годишнината на освобо
ждението на Югославия и 
победата над фашизма. 
Направени са забележки, 
че това е твърде деклара
тивен документ, че в него 
има много фразьорство и 
че не дава същински кон- 
цепт за чествуването. По 
думите на Марян Рожич, 
Платформата е само беле
жник за конкретно дей- 
ствуване и никому не за
тваря вратата в своите про 
грами да внесе всичко оно 
ва, което отговаря на чес- 

• на юбилея. Ро
жич каза, че при честву
ването трябва да се има 
Предвид, че тази година 
се чествува и 40-годишни
ната от основаването на 
Народния фронт на Юго
славия, което показва, че 
нашата революция винаги 
е настоявала да осъщест
ви и е осъществявала ши
рока сплотеност на хора-

Съдейки според разискванията 
13 заседание на ЦК. на СЮК, Тринаде 
сетият

на

конгрес ще трябва да допринесе 
за излизане на страната от икономиче
ската криза и за нейното стабилно раз
витие, да обезпечи необходимите усло
вия за по-нататъшно развитие на соци
алистическото самоуправление и да из
дигне СЮК идейно-политически сплотен 
и акционно оспособен. За осъЩествява-

организа-

нето на тези гри стратегически цели Съ-" 
юзът на комунистите носи, както е по
сочено, историческа отговорност, пред 
собствената работническа класа и наши
те народи и народности и че това от 
него очакват и всички прогресивни си- 

, ли в света.
на което

Такива крупни цели, пред които се - 
намира Съюзът на комунистите., немину
емо налага разисквания за сегашния об
ществено-икономически и политическй 
момент на страната и за начина на дей- 
ствуване на Съюза на комунистите. Ос
новното противоречие се вижда — как
то в уводното си изложение каза сек
ретарят на Председателството на ЦК 
на СЮК Димче Беловски — той в из
вестна степен е партия на власт, но съ
щевременно и водеща идейно-политиче
ска сила на обществото, следователно 
авангард на работническата Класа. Тен
денцията към владствуване в името на 
работническата класа, неговата собстве
на бюрократизация» негова парциализа- 
ция и отъждестван с отделни интереси, 
ограничават неговата спосбност в осъ
ществяването на приетите заключения.

Наблюдавано в този контекст,, под
черта Беловски, единството на Съюза на

Представителите на об
ществените организации и 
сдружения на гражданите 
изнесоха и някои конкрет-

та./
(Танюг)

НА 15 И 16 ФЕВРУАРИ В КРАГУЕВАЦ ЩЕ СЕ 
СЪСТОИ ШЕСТНАДЕСЕТА СРЕША НА ЮГОСЛАВ
СКИТЕ САМОУПРАВИТЕЛИ 
РАК”

ЧЕРВЕНИЯТ БАЙ- П. М.

ЗАШО БАВНО СЕ СЪЗДАВАТ ОРГАНИЗАЦИИ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ?БЕЗ НАУКА 

НЯМА СПОЛУКА Все още бавно се мени същината
зации на селскостопански- гвявали на по-висш облик 
те производители. Опреде- на организиране, 
лени задачи от аграра, ко 
йто се облягат върху по
тенциалите па селскостопа 
ноките производители, ба
вно се реализират; Проце
сът на „остаряване" на., се- ценки, че не 
лото довежда до’' увеличе условия за селскостопански 
пие на необработените пло организации на

До 1985 година в Ниш
ки регион трябваше да се 
създадат 70 организации 
на селскостопанските про 
изводитсли, както е пред
видено с плана, приет от 
страна на Скупщината на 
регионалния кооперативен 
съюз в Ниш още в начало 
то на 1983 година. Тази 
инициатива, раздвижена за 
създаваме на възможнос
ти за по-добра организи
раност на селскостопанс
ките производители и осъ
ществяване на повече про 
изводство и доход, 
и по-голямо участие на се 
лскостопанските 
дители в самоуправление
то. Изпълнението на плана 
върви бавно 
създадени само 10 органи
зации.

Излиза, чс онова, което 
в момента се прави, като 
чели сс прави за нуждите 
па Регионалния кооперати 
век съюз, а не зарад сре
дите |1 общностите, в кои 
то не съществуват органи-

, В много среди в Нишки 
регион някак безучастно и 
безотговорно се гледа на 
този въпрос, преди всич 
ко поради погрешни пре- 

съществуват

Тема на Срещата: „Науката, технологията, нова-
като фактори на 

стабилизация и самоуправителното
торството и трудовото творчество 
икономическата 
обществено развитие"

потребите на обществото и 
че с необходимо да се из
гради нова развойна стра
тегия в тази област. В най- 
голям брой изложения се 

във

Организаторите на шест
надесетата поред Среща на 
югославските самоуправи- 
тели „Червеният байрак" 
в Крагуевац извършиха на
време всички подготовки 
за успешно провеждане на 
тази важна общоюгослав- 
ска манифестация. На 15 
и 16 февруари 1150 делега
ти и гости ще обсъдят мя
стото и ролята на наука
та, технологията, новатор
ството и трудовото творче 
ство в осъществяването на 
икономическата 
запия и целокупното раз
витие на нашето общес
тво. За Срещата са подго
твени 150 изложения, в ко
ито сс оценява единодуш
но, че развитието на нау
ката не съответствува на

произво-
щи, спадане на животно- днтелите. Председателят 
въдния фонд1 и селскосто на Регионалния коопера- 
наиското производство' изо тивен съюз в Ниш; Йован 
бщо. Но и в тези среди Стойменович неотдавна за 
като чели липсва интерес яви й следното: 
за създаване на селскосто- 

организации

разглеждат въпроси 
връзка с иновациите и ма
совото трудово творчество. 
Червения байрак ще пов
дигне ма мачта Драган 
Станоевич, най-добър ме
талик в заводите . „Дърве
на застава", а уводен до
клад Ще изнесе 
Чкребич, председател на 
Председателството на СР 
Сърбия.

- Очаквам — каза той 
на — съгласно разискванията 

втлху Проектозаключени
ята от 13-то заседание на 
ЦК на СЮК и становища-

паиски
производителите. ■

Трябва да' се има пред
вид, че за създаване на та 

■ кава организация са необ- та на ЦК на СКС за отго- 
ходими към 500 селскосто ворността и задачите на ко 

или смесени дома- муниСтите в развитието на 
кинства, които да рритежа политическата система на 
пат пад 1000 Хектара . об- социалистическо самоупра 
работваема. площ, да. „са 'влснпс, да се засили учас 
обезпечени средства за фи тието и съдействието на су 
наисиране, 2—3 спецйалис- бективните сили на осъщс 
ти а другите' по-йажни фу Отвиване на сдружаването 
акции в дейността;.Ц тези на селскостопанските "ре
организации биха се осъШе изводитсли. (А- ^

както

произво-

Душан
Досега са

стабили- паиски

В рамките на Срещата 
на самоуправителите ще 
работи научна среща, на 
която ще бъде разгледана 
основната тема на „Чер
вения байрак".
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МЕСЕЦНА СР СЪРБИЯ ПРЕЗ ИДВАЩИЯИ СКУПЩИНАТАОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА 
ОК НА СКС В ДИМИТРОВГРАД Анализ на избирателната система

общественоВсеки да изпълни 

задачата си
съвет за

устройство върши усилена 
подготовка за съблюдаване 
па практиката и необходи 
мите изменения. След все 

оценяване на изби 
система и след 

това

избирателната процеду 
разбира се, да се сьз 

меж-
Изхождайки от факта, 

чс делегатската система 
изцяло не функционира ка

сти
ра и,
даде по-силна връзка 

осъ^ест- ДУ делегатите и избирател 
пата база. Това подразби- 
ра, че е необходима и по
нататъшна демократизация 
в кдровата политика.

го инструмент за 
13ЯВЙНС властта на работни
ческата класа, раздвижена 

обтествсно-по-
обтото 
рателната
утвърждаването на

нея да се мени ще
Председателството па ОК на СКС прие конкрет

на програма за провеждане в дело становищата от 
18 заседание на ЦК на СКС, отнасящи се до проме
ните в

е широка
литмчсска активност 
промени в избирателната 
система. В тази активност 
особено голяма 
пост показват Социалисти
ческият съюз и Синдика-

за кос в
последва предложение 
изготвяне на закон за изме 
пения и допълнения на сь

заСР Ор-ншата политическа система Скупщината на 
бия, както се очаква, през 
март тази година ще извър 
ши анализ на сегашната из

Това налага и постоянно 
следене на акцията. За цел 
та е сформирано коорди
национно тяло, 
от членове на 
комитет, председателства
та на Общинския синдика
лен съвет и Общинската 
конференция на ССТН, Из 
пъинителния съвет към Об 
щинската скупщина, от три 
те съвета на свадата и пред 
ставители на сдружения 
труд.

На заседанието, присъс- 
твуваадите се съгласиха, че 
основното е да се разграни 
чи, чс се търсят само съот
ветни промени в политиче
ската система. Или, както 
подчерта Адам Георгиев, 
трябва да меним онова, ко
ето времето е надминало. 
А Младен Димов подчер
та, че в това отношение 
не трябва да се повтори 
случаят със стабилизациони 
те комисии — само да се 
губи време в приказки и 
описване на положението 
— но трябва конкретно да 
се действува. Акцията, из
тъкна секретарят на Пред
седателството Иван Ден- 
чев, трябва да бъде орга
низирана, със съответни ак 
тивности и отговорност, ка 
то се тръгне от критична 
оценка на съществуващо
то положение във всяка

В провеждане станови
щата от 18 заседание на 
Централния 
СК на Сърбия в Димитров 
градска община, всеки тря
бва да поеме своята част 
от работата и отговорно 
да я изпълни докрай. Съю
зът на комунистите не мо
же да носи съвкупната ак
тивност в тази

действе-
комитет на щата.съставено бирателна система, а дело 

към Републиканс- В. Б.06'ЩИНСКИя па групатитс. Целта с да сс упро-

РАБОТАТА НА ВЪТРЕШНИ* КОНТРОЛКОМУНИСТИТЕ В „СТОЧАР" ЗА

Решително против слабоститеакция, за- 
щото водещата си идей
но-политическа роля в об
ществото й може и тряб
ва да осъществява само чрез 
постоянна и непосредст
вена свързаност с работни
ческата класа и всички де
мократични сили сдруже-1 
ни в Социалистическия съ
юз. Това е становището

не внасят дължими- 
„зеления план",

които
те суми от 
като трябваше да ги дадем 
на съд. И още същия ден 
започнаха да звънят теле
фони. Обаждаха се желаей 
ки веднага да се 
жат... Това говори, изтък- 

Николов, че и в сама
та организация има хора, 
на които интересите на 
трудовата организация са 
второстепенни, а трябва да 
бъде обратно. Нужно 
е да напомня, че се касае 

членове на Оюза на 
комунистите — добави Ве
лин Николов.

и случаидомакина. Има 
цената да сс определя спо 
ред това колко стопанинът 
е „приятел” на 
ка, и така нататък.

ООСТКомунистите в 
„Сточар” неотдавна обсъ
диха отчета на оамоупра- 
вмтелння контрол. И този 
път, както по-рано, най- 
много място в отчета бе
ше дадено на пропуските, 
направени от страна на из- 
купчиците и търговците. 
При тях и най-често стават 
разни недопустими явле
ния.

изкупчи-

До какво довежда това? издъл-
произ-Сметката плащат 

водителите и трудовата ор 
ганизация, а изкупчиците 
„минават” добре. В тази 
светлина беше изнесено и

за-неотдавнашното 
седание на Председател
ството на Общинския к0_ 
митет на СК в Димитров
град, по повод провеждане 
в дело становищата от 18 
заседание на ЦК на СКС.

от
иа

удушва 
не на 21 агнета в с. Радей 
на, за които са били даде
ни 114 125 динара, а

са наваксани

миналогодишното
лиБеше констатирано, че 

разликата в цените, която 
се „осъществява” от някои 
несъвсстни търговски ра
ботници, най-често влиза 
в техния джоб. Почти ре
довно явление е и появата 
на начетени магазинери 
при инвентаризирането.

Продължава и занапред 
да се „води война” про
тив пропуските при изкупу 
ването на добитък и др. 
селскостопански произве
дения. Случва се напри
мер, изкупчиците да изда- 
дат изкупвателен лист, а 
телето е още в обора на

отОт становището произлиза 
и приетата програма на 
заседанието, която предви
жда промените в нашата 
политическа система да 
провеждат и Социалистиче 
ският съюз, и Съюзът на 
синдикатите, и комунисти- 

но всеки в своята 
компетенция. И не само 
те! Затова е нужна пълна 
синхронизация и координа 
ция на активностите не 
само в Съюза на комунис
тите но и в 
ществено-политически ор
ганизации, органи и тела.

за
кожата им 
само 83 710 динара.

Както изнесоха неколци
на дискутанти, в отчета са 
посочени само „дребните” 
пропуски, докато за пос
тъпките на отговорните не 
е казано почти нищо. Ве
лин Николов, например 
изнесе, че и за техните гре 
шки всички знаят, но ги 
премълчават. Той между 
/тзугото каза:

— Преди някой ден по
лучих сведение за лицата.

Явно е, че „Сточар” има 
още редица слабости, но 
добре е това, че комунис
тите проявиха готовност да 
поведат остра борба про
тив тях. Това не е без зна 
чение ако се има в пред
вид, че в селското стопан
ство посредством „Сточар” 
се влагат огромни общес 
твени средства.

те

конкретна среда.
Общинският комитет на 

15 април ще обсъди прове
ждането на тези програми 
практиката.

останалите об-
А. Т.А. Т.

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПЛОЩИ - ЧУЖДА ЕРНЖАкОМ€>НП1<ф

Местните общности ако добре разбератНе веднаж е констатирано, че граждани ни, които да предприемат съответни мерки, 
в Босилеградска община са присвоили обще- Имайки предвид, че цялата работа е свалена задължението си яде действуват, ще осведомя- 
ствени площи Съществува и заключение: да върху местните общности налага се и въпро- ват. Но това ще бъде само осведомяване. За 

борим срещу това явление. Как? сът: могат ли те изцяло да изпълнят зада- това време организациите, на които са даде
ната и колко време им трябва за това? ни обществените площи да се .----

Преди известно време Общинската кон- (Горската секция и „Напредък") ще
ференция на Социалистическия съюз и об" В селата, в които има малко присвоени местните общности да утвърждават кой 
щинският синдикален съвет в Босилеград ор- площи местните общности ще констатират, че е сигурно отрицателен, ако се има предвид, 
ганизираха съвещание, на което присъствува- само двама — трима селяци например са при- да чакат някой друг да се грижи за плоЩи- 
ха ръководствата на местните общности и на своили площи на това и това място. Сигурно те им, в случаи местните общности които 
което се разисква за присвояването на обще- е, че не могат да приложат точни данни за имат много други важни задачи Отговорът 
отвените площи. И тогава се констатира, че тези площи. Необходимо е да се утвърди и е сигурно отрицателен, ако с има предвид, 
почти във всички села, хора оа присвоили чу- времето на присвояването и чии площи са че тези организации трябва да знаят с кои 
ждо, в случая обществено. Тази констатация присвоени. Защото обществените плоВДи оа площи разполагат, къде се намират те как- 
произлиза от сравнението на извършеното зе- собственост на повечето субекти: горите на ва е повърхнината им и пр Може би и до 
млемерство през 1977 година (в сила е вече Горската секция и една част на „Напредък", сегашното отношение на тези организации 
няколко години) със землемерството през обществени ниви ливади и пасищата на „На- към площите си повлия селяните срещу т«х 
1955 година. По време на новото землемер- предък", а пътищата в селата на местните об- да пооягат като срещу ничии" ^ 

брой обществени площи, разбира щности. Само сведенията, без конкретни дан- 
се и повърхнина, просто са „изчезнали". ни, няма да бъдат достатъчни за съдебен

спор, например.

се
грижат за тях 

чакат
им

ство голям
И накрая, сведенията, които трябва да 

доставят мстните общности ще останат само 
С оглед на факта, че целта на съвещание- списъци на имена, от които Ше личи че

то сигурно не бе само да се констатира по- в местните пък общности където повече присвояване има Но бообатя
ложението, но и да се предприемат мерки дуШи са взели чужди площи даже е трудно явление не ще бъде поовепДв. I
площите да се върнат на собствениците им, да се получат каквито и да е сведения. Се- нея не се включат всички плели ги по
повдига се въпросът: как да се направи това? ляните сигурно ще защитават един другиго и ганизациите на които са палени пбше^нните

—л ™ »гзь. —
списъците да доставят на компетентни орга- такова защитничество не са малко. Иван Андонов
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ПРЕД СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
В БАБУШНИЦАПРЕД ПРИЕМАНЕТО НА МИНАЛОГОДИШНИТЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ БАЛАН

На дневен ред 

отчетите за 

изтеклата година
нов подход

До края на настоящия месец балансите, 
ваха, 
но!

орга
низациите на сдружения труд, трудовите 
общности и

а деловите органи им обеща- 
по-къс-че върх}' \'ях ще разискват

колективи на общинските 
обществено счетоводство 

ще доставят миналогодишните си заклю 
чителни баланси. С

служби по Излишно е да се говори от 
значение е информирането 
ледици се явяват в

какво 
и какви пое 

организациите, в кои 
то работниците не са информирани, за 
състоянието и стопанисването. Имайки 
предвид досегашната практика в извес
тно число организации и колективи, к!а- 
кто и целите на икономическата стаби
лизация, която отхвърля досегашния на
чин (неприемлив) в изготвянето и прие
мането на балансите за миналата годи
на е необходим нов подход. Този нов 
подход търси с балансите, пълни 
ела, да идват и информации, 
поясняват тези числа, състоянието, 
ловия (не)успех

цел същите на вре
ме и добре да се изготвят общинските 
синдикални съвети, както и досега, ор
ганизират семинари и съвещания за ра
ботниците в организациите на сдруже
ния труд, които участвуват в изготвя
нето им. Но, целта на синдикатите е 
много по-широка: не само да се извър 
шат подготовки за качествено 
изготвяне на тези документи, 
да се доставят на службите по обществе
но счетоводство върху тях обстойно да 
разискват работниците, 
на синдикатите са още 
ако се има предвид, че за дохода трябва 
да решават онези, които го и създават 
— работниците.

Досегашната практика

Предстоящата двадесет 
и пета сесия на Общинска 
та скупщина в Бабушница 
ще мине под знака на об
съждането на отчети и 
информации за дейността 
на общинските служби и 
органи през изтеклата 
1984 година. Така делега 
тите ще разискват по от
чета на общинския секре 
тариат за стопанство и фи 
нанси, общинския секре
тариат за народна отбра
на, и общинското управ
ление за обществени при
ходи и др. В дневния ред 
са внесени и отчетите на 
инспекцията по труда, са
нитарната, комуналната и 
строителната инспекция, 
както и дейността на ин
спекцията по селско сто
панство и ветеринарната 
инспекция.

ПРОБЛЕМИ СЪС 
СЪОБЩЕНИЯТА

Покрай трудностите в 
снабдяването — жителите 
в Бабушнишка 
имат големи проблеми и 
с пътните съобщения.

Съобщенията главно се 
поддържат от автотранспор 
тното в Пирот и от„Ниш- 
експрес".

От година и половина 
насам, собщенията от Зво- 
нци до Звонска бан^ на
пример са прекъснати, по
ради незавършената попра 
вка и разширяване на пъ-

община

и срочно
но преди

с чи-
които да

Изискванията де-
по-значителни и пътищата за изход, 

за подобряване на резултатите. За- 
Щото, само числата не ще кажат 
ко. Например, те не могат 
условията и обстоятелствата в стопанис
ването.

т.е.
всич- 

да посочат
във връзка 

с изготвянето и доставянето на тези ба 
ленси показа повечето 
ведения. В известно 
ции заключителните баланси повече се 
считаха за техническа отколкото 
твърде значителна обществена задача. 
Не рядко се случваше балансите 
завършават на оамия ден когато тряб
ва да се доставят на службите по обще
ствено счетоводство. Всъщност, профе
сионалните служби не създаваха възмож 
ност на работниците да разискват вър
ху тях. Често „поради липса на време" 
директорите, т.е. деловите органи в къ
си черти осведомяваха работниците за 
стопанисването. Не бяха малко органи
зациите, в които работниците приемаха

носителите на отрицателните 
прояви и посегателите срещу обществе
ното имущество, и пр. А без това и по- 
доони информации и без задълбочено 
разискване работниците трудно ще раз 
берат как и колко осъществяват стаби
лизационните задачи.

И на края, миналогодишните заклю 
чителни баланси не бива да бъдат само 
документ с когото се утвърждава и раз 
пределя миналогодишния доход, но пре 
ди всичко изходна основа, която на ра
ботниците да послужи и за съблюдава 
не на тазгодишните планове, включвай
ки и евентуалните им изменения и до
пълнения.

неприемливи по- 
число организа-

тя.
Случва се много често 

шофьорите да не спазват 
предвидените 
спирки, докато пък други 
техни колеги спират и 
там, където няма спирки.

При лошо време, особе
но през зимата, съобщени-

автобусникато

да се

В. Б.

ДНЕС В ДИМИТРОВГРАД

Общ събор на общината
Днес (петък 8 февруари) 

те се проведе Общ събор 
на Димитровградска общи
на, на който ще бъде об
съдена политиката за осъ
ществяване обществения 
план на общината за та
зи година. Ще бъде приет 
и тазгодишният бюджет на 
общината.

Както и досега приори
тетно място в развитието 
на общината ще има про
мишлеността, в което е 
предвидено съвкупният до 
ход да се увеличи с 83, до 
ходът с 56 и чистият до
ход с 69 на сто. Запланува

но е заетостта в тази об- вече е в ход. — Овцефер- 
ласт да се увеличи с шест мата в Боровско поле, фе 
на сто. Нови капиталовло- рма за угояване на юнци 
жения са предвидени в ко в Изатовци, кравеферма 
нфекция „Свобода", къде- в Смиловско поле, хидро- 
то е запланувано изграж- мелиорация на същото и 
дане на цех за производст изграждане на админис- 
во на лека конфекция и в тративна сграда на „Сто- 
„Градня", където за зап- чар", 
ланувания цех за произвол 
ство на електро-печки 
предвидени съвместни ка
питаловложения с „Елке" 
от Аранджеловац.

Най-големи капиталовло
жения са предвидени в се 
лекото стопанство. Реали
зацията гаа тези средства

Бабушница

Делегатите на трите съ
вета на Общинската скуп
щина те обсъдят и проек
торешението за насоките 
за подготовка на обществе 
ния план на общината за 
периода от 1986 до 1990 
година и др. актуални ин
формации.

БЕЗПРАВНОТО СТРОИ
ТЕЛСТВО ВЗЕМА 
РАЗМАХ

ята често с лека ръка се 
прекъсват, а именно тога
ва са и най-необходими на 
жителите в най-отдалече- 
ните от центъра на общи
ната селища.

Бюджетът на общината 
са предвидено е да бъде 105 

586 000 динара.
След Обшия събор ще бъ 

де проведено редовна се
сия на Общинската скуп
щина.

ГОЛЕМИ ЩЕТИ ОТ 
ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ

Делегатите Ще обсъдят 
и информация за щетите, 
причинени през изтеклата 
година от елементарни бе
дствия. От тях най-много 
са засегнати селскостопан
ските производители.

Именно, поради продъл
жителния засух, а сетне по
ройни дъждове, добивите 
от пшеница, царевица, фу
раж и др. значително бяха 
намалени. Исковете на гра
жданите да бъдат обезще
тени, или да получат по
мощ, в много случаи оста
ват неудовлетворени. Как
то се изтъква в информа
цията на инспекцията, го
дишно се случват по 10— 
15 природни бедствия, а 
средствата в сравнение с 
потребите за смегчаването 
им са незначителни.

Очаква се, след щател
но обсъждане, за много от 
посочените в отчетите и 
информациите проблеми, 
да бъдат набелязани меро
приятия за разрешаването 

М. Андонов

А. Т. От 1979 година, насам, 
както се посочва в отчета 
по строителство и градо- 
стройство, в Бабушница 
взема размах безправното 
строителство. Като гъби 
след дъжд никнат нови 
жилищни сгради. Такива 
най-много оа изникнали в 
„Ливаге I I" и „Белградска 
улица", именно където 
още изграждането не е уре 
Депо цялостно с градоус
тройствения план. Също та 
ка, бързо растат към Ба
бушница и околовръстните 
селища, така че от ден на 
ден са по-близо и наскоро 
някои ще се съединят с 
пея, като напр. с. Извор.

Не се спазва и същест
вуващия градоустройствен 
план на града когато се 
касае за издаването на ло
кали за 
или някои 

Б. К. обекти.

ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА ССТН В СУРДУЛИЦА

ИздателствоПриети отнетите на нашето
в-к „Братство" трябва из
цяло да се включат в под- 
готовките за конгресите 
па СК, активността в доиз
граждането на политичес
ката система и манифеста
циите в годината, когато 
чествуваме 
та от победата над фашиз-

Членовете на Председателството на ОК на ССТН 
обсъдиха и приеха и предложените концепции на из
данията на „Братство"

Председателството 
Общинската конференция 
на Социалистическия съюз 
в Сурдулица на 4 т.м. об
съди и прие отчетите за 
работа през миналата го- 

, дина на Издателство „Бра
тство (в-к „Братство", дет
ския в-к „Другарче" 
саяис „Мост" с книгоизда- 
телска дейност), както и 
отчетите на предаването 
на Радио Ниш за българ
ската народност и ТВ жур 
нала.

В разискванията, в кои
то участвуваха Градимир 
Николич, / Сърболюб Ми- 
кич, Тома Маркович, Дра
ган Ристич и други, бе 
подчертано, че тези сред
ства за „масова информа
ция дават изключителен 
принос в информирането 
па българската народност. 
Приемайки предложените 
концепции па издателство 
„Братство" за тази година 
Председателството 
на, че изданията особено

на

40-годишнина-

ма.

На заседанието бе под
чертана и необходимостта 
за разрешаване на финан
совите трудности на „Брат 
ство".

и спи-

гостилничарски
занаятчийскиизтък ни.
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В ГОРСКАТА СЕКЦИЯ В БОСИЛЕГРАД ПРЕЗ КОМУНИСТИТЕ В „ЦИЛЕ" ЗА СТОПАНИСВАНЕТО 
НА СВОЯТА ТО

НАСТОЯЩАТА ГОДИНА

С ПЕСТЕНЕ Н КАЧЕСТВЕНА 

ПР01УКЦНЯ — УВЕЛИЧЕНИЕ НА ДОХОДА ЛИХВИТЕ НАТИСКАТ 

„ЦИЛЕ"Горската секция в Бо
силеград, въпреки затрудне 
ните условия на стопанска 
дейност, през изтеклата 
година постигна сравните 
лно добри делови резул
тати. Наистина, заключите 
лният годишен баланс все 
още не е готов, но според 
мнението на шефа на сче
товодството, Виолета Хри
стова, очаква се същият 
да бъде положителен, кое
то е добра основа за изпъл 
нение на плановите зада
чи през настоящата дело
ва година. Разбира се при 
последователно осъществя 
ване на приоритетните за 
дачи: цялостно и ежеднев
но спазване на мерките за 
икономическа стабилиза
ция, качествено производ 
ство, спазване на срокове
те за доставката на разли 
чните видове дървесния 
асортимент и пр.

Инак, през 1984 година, 
в тази стопанска органи
зация, на петте сечища в 
общината заплануваната 
реализация: дърво за ото
пление 2715 кубически ме
тра, трупи 981 куб. метра, 
942 куб. метра техническо 
дърво и около 400 кубиче 
ски метра различен строи
телен материал, е реализи
рана с 95 до 100 на сто. 
Реализиран е и планът по 
изкупване на трупи от час 
тния сектор. Изкупени са 
над 2050 куб. метра тру
пи и около 50 куб. метра 
техническо дърво. Но и ос
вен това, посочената суро
вина не бе в състояние да 
задоволи потребите на 
дървообработвателния цех 
в Горската секция, поради 
което бе принудена да из
купи и около 500 куб. мет
ра трупи от горските сек 
ции в Сурдулица, Влади- 
чйн хан и Враня.

— Имайки предвид те
зи факти, сподели рефе
рентът по горско стопан
ство Митко Петров, за на
стоящата година сме зап
ланували увеличение на 
плана с около 50 на сто. 
При това необходимо е 
да открием нови сечища, 
което търси и нови капита 
ловложения, преди всич
ко за прокарване на пъти 
ща до горите. Освен това, 
каза Петров, с увеличение 
на изкупвателната цена на 
трупите/ ще настояваме да 
увеличим и количеството 
им от частния сектор. По
настоящем цената им на 
тракторски път е 4000 ди
нара за кубически мегьр.

Характерно за миналого 
дишното планово изпълне 
ние е и това, че запланува 
ните задачи по залесява- 

.. не цялостно са реализира
ни. Над 200 хектара голи
ни и ерозивни плоЩи са 
залесени с бор и смрика, 
а посадъчният материал е

произведен в собствените 
разсадници.

И през настоящата годи 
на в това отношение е за
планувано около 150 ха да 
бъдат залесени с млади фи 
данки, а над 50 ха, ще бъ
де извршена мелиорация.
В ход са и подготовките за 
провеждане на Съюзна до
броволна трудова акция 
по залесяване на територи 
ята на Босилсградска об
щина. Носител на акция
та «ще бъде Горската сек
ция. Запланувано е в двете 
смени да бъдат залесени 
около 800 хектара, от кои 
то 400 на територията на 
Босилсградска община в 
района на Лисина, а оста-

рссоваии делови организа
ции от региона, а и от чу 
жбииа, преди 
Италия ,където цената е 
два пъти по-голяма, откол- 
кото цената на нашия па
зар. Инак понастоящем, 
най-редовни наши делови 
партньори са: „Алфа" от 
Врани, дърводобивният ко 
мбииат от Лссковац, „Про 
грес" от Смърлиг, „Победа" 
от IIIабац и други на кои
то даваме полуготови про
изведе! ши 
торът па организацията 
Светоммр Георгиев.

През настоящата година 
в Горската секция отделно 
внимание ще бъде посветс 
но и върху грижата и по

веи чко от
• Вече три години се предприемат изве

стни мерки, а очакваните резултати изостават • Да
ли само недостигът на оборотни средства и лихвите 
натискат „Циле" или има оЩе нещо

На дневен ред на събра 
иисто на първичната пар
тийна организация в „Ци- 
лс", тези дни се намери 
стопанисването на трудо-

анализ на съвкупното по 
ложение и стопанисване 
на „Циле", с който да се 
намерят „слабите точки", 
неизползуваните възмож
ности и запаси. Без такъв 
анализ ,не че не е възмо

вата организация през из
теклата 1984 и насоките за 

настоя-заяви дирск- жно, но не е желателно да 
се търсят партньори за ин
теграция, за която всички 
сс изясняват, но малко 
застъпват. Разбира се, ко- 
гато става дума за сдружа 
ване

стопанисване през 
щата година.

Оценявайки в начало на 
януари резултатите от въвс 
дените временни мерки в 

периода юли—декември
1984 г„ Изпълнителният съ 
вст на Общинската скуп 
тима констатира, че тези 
мерки не са дали очаква
ните резултати. Даденият 
тогава отчет бе върнат в 
трудовата организация за 
да бъде допълнен с прог
рама за премахване на за
трудненото до край поло
жение. Да напомним само, 
чс такава програма Изпъл 
нителният съвет е търсил 
оше в началото на времен
ните мерки.

Изхождайки от това съз 
нание за очакване беше на 
събранието на първичната 
организация на Съюза на 
комунистите да бъде пред 
ложена такава програма. 
И този път тя не бе под
несена. Отново бяха пов
торени обективните тру
дности, които предизвик
ват сегашното трудно по
ложение. Според думите 
на директора Кароль Ма- 
кюш това са; затруднено 
то положение на дървооб
работващата промишленост 
изобщо, недостигът на обо 
ротни средства, високи ли 
хви, продажба на кредит, 
недостиг на кадри, неизпол 
зване на суровинната база 
в общината и постоянно 
съществуване на едномесе 
чна а може би и многоме- 
сечни) залежали готови 
произведения.

Ясно е че тези факти са 
от значение за стопанисва 
нето на „Циле". Ясно е съ

се

необходима е значи
телно но-голяма, отколко- 
то досега помощ на общ
ността на Димитровград, а 
ако е нужно и по-широко. 
Посочвайки това имаме
предвид начина на преодо 
ляване на трудностите 
„Тигър". От друга страна, 
на всеки зает 
трябва докрай да бъде яс
но, че самото

в

в „Циле"

сдружаване 
не донася моментално по
добряване на положението. 
Първото и основното е са- 
мата трудова организация 
Д/з предприеме всичко необ 
ходимо за преодоляване на 
трудностите, за да помог
нат и другите. При 
най-близо до истината, ка 
то че ли беше технически-

На едно от двете сечища в Мъртвица

налите 400 в Сурдулишка 
община в района на Божи 
ца и Колуница.

— Ще положим всички 
. усилия през настоящата го 

дина цялостно да приспосо 
бим за производство и вто 
рия етап на дървообра
ботвателния цех, с което 
ще можем да произвежда
ме и готови произведения, 
за които вече има заинте-

добренмето на материална 
та основа на трудещите се 
преди всичко на тези с ние 
ки лични доходи. В ход е 
изработването на самоуп- 
равителено 
за разпределение на сред
ствата за лични доходи, 
където значителни сред
ства са запланувани за сти
мулиране на производство- 

М. Я.

това

ят директор на „Циле" Та 
шко Гацев, който изтъкна, 
че при положение, когато 
е един обикновен стол 
света се 
12—14

споразумение

в
произвежда 

минути, а „Циле" 
предлага за производство 
на същата повече от 
часа (?!), невъзможно 
с такава производителност 
на труда да се върви на
пред.

За нашата

за

то.
три

ИЗ ООСТ „5 СЕПТЕМБАР" е

През 1985 година 

830 250 мотори трудова оргги 
изтъкна той, в 

момента е най-важно как
во да правим утре, 
да се замайваме с плано
ве, които ще дадат резул
тати след пет—шест годи
ни. И това трябва 
в нашите планове, но 
осъществяване на плана на 
пример

низация.

а неВ основната организа
ция за производство на 
микромотори „5 септем- 
бар" в Сурдулица, според 
плана за настоящата го
дина се предвижда произ
водство на 830 250 микро
мотори всички типове, кое 
то представлява увеличе
ние със 17 на сто по отно 
шение на миналата годи

на чуждестранните пазари 
и от продажбата на 54 хил 
яди автомобили с части, ко 

. ито тя произвежда, а 
вградени в автомобилите.

са
да стои

за
МЛАДЕЖКА ФАБРИКА 
НА ВЛАСИНА за експлоатация 

на дървесината маса в Се 
нокос са нужни
капиталовложения

Що, че от 315 производите 
ли на мебели в страната 
105 стопанисват със загу
ба. Но защо не се стараем 
да се намерим между те
зи които стопанисват 
бре, а търсим оправдание 
във факта, че ето, полови 
мата имат загуба, па може 
и ние? Защо постоянно 
набляга върху недостига 
на оборотни средства, 
ито наистина

През настоящата годи
на на Власина Округлица 
ще заработи цех на тади 
ООСТ за производство на 
прекъсватели с управление 
от далечина. За адаптация 
на обекта, набавка на обо
рудване и други цели ще 
бъдат изразходвани към 
135,5 милиона динара. Го
дишният капацитет ще бъ
де- 400 хиляди бройки. В 
този цех на ООСТ „5 сеп- 
тембар" ще намерят рабо 
та 47 млади работника и 
това ще бъде първата мла 
дежка фабрика в Южномо 
равски регион.

огромни
преди

поне едно стъбло да дой
де във фабриката. А 
значи, че трябва да се тръ 
гне от

на.
Заплануван е и по-голям 

износ. В сътрудничество с 
„ВАЗ" в Толяти (СССР) за 
потребностите на тези ав
томобилни заводи ще бъ
дат произведени 110 хиля
ди микромотори охлади
тели „13 ГМ" на стойност 
2,6 милиона долара. На 
Полша ще бъдат доставе
ни 15 хиляди мотори—от- 
оплители, а на Италия и 
Англия още 6500 такива 
мотори. Тази ООСТ ще за 
работи валутни средства

товаДО-

съществуващите въ
зможности. Това пък зна- 
ЧИ' Аа се върнем в начало 
то, че съответна

се
програ

ма неотложно трябва да 
се направи, в която да бъ
дат набелязани 
задачите на 
И не само

ко
не до стигат, 

а не се говори, че произво 
дителността 
„Циле"

подробно 
всеки зает. 

задачите, но и 
всеки, не 

зависимо дали е пазач или 
директор.

на труда 
не се съвпада 

приетите норми на домаш 
ния пазар, а да не говорим 
за чуждестрания? Защо не 
се направи един всестранен

в
с

отговорността на

А. Т.
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ЧН 1 ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ ОЕКомунист
^нТсГЮза1Гк„Н^нТсГСТс^:7УНИСТИ Бр0Й 1453’ Г0ДИНа ХШ1

I -ткте в ^ъроия Белград, 8 февруари 1985г

Да не остане пан на думи
Н роините С1>бРания не комуни- ставите за това оа различни и действително о&гдата ориентация — че действително е кра-

злични пабптп Р дУпрТДаВа как П° наи'ра" ™ има много- но все пак «аше впечатление йно време да почнем по-инак да работим. На
становища разискваме, приемаме е, чс същите този път не са толкова идейно всички полета. Да се включим в съвременни-
пак твъппе че,-™ И ’ насоки' а всичк° това противоречиви като по-рано. , те световни производствени процеси. Сьице-
мрътво гппвп иа а 33 Ж,?1 — остава само Точно поради тия по-предишни несъгла- временно, нямаме разработена технология по 
произтече якччя хартия. По-рядко от това сия част от журналистите (а и обществено- износа, нито ясна стратегия за технологичес
ките меее„„ Ц 0Ва особено в послед- стта) очакваха конференцията като нещо кото развитие. Ще можем ли да тръгнем на
ни! е месеци — се отнася до стопанисването особено „атрактивно". Разбира се, очаквана- равно със света?
и до всички Области на труда, които са свър- та „атрактивност" от този вид липсваше По-'
зани с него. Ако искаме да бъдем способни за проби- 

право, имаше полемики, но такива каквито ви и ефикасни в областта на износа, няма 
Дали ще остане така и след Акционната са потребни в Съюза на комунистите — здра- съмнение, че основата за това е целенасоче- 

конференция за износ и изобщо за нашите ви' полезни, 
отношения с чужбина?

ното уреждане на домашните стопански и 
Обаче и този път не можа много да се икономически процеси, процесите на възпро- 

по направи, без съгледаване на миналото, ;а та- изводството, върху основите на основното 
ка ще бъде и в бъдеще. Следователно, ми- иродукционно отношение в системата на со- 
слим на отговорността. Често това е изказа- циалистическото самоуправление. Ако започ
на дума като предупреждение, но същевреме- нем пак да повтаряме стария рефрен за ну-

Ако бихме оценявали нещата 
броя на участниците (имаше 
души), както и по изложенията в разисква
нията (56), относно по интересованието, кое
то за конференцията проявиха обществените нно към това може Да се добави, че същата жното свързване, от производителите на су- 
информативни средства, тогава — абсолютно и в Съюаа н,а комунистите предимно — за ровини до производителите на финални сто-

3 _ бихме # казали че конфе- съжаление — е само мрътво слово на хартия. ки> включително и онези, които всичко това
На всички е ясно, че не може да се остане предлагат на пазара — това ще прозвучи ка
на това, защото оприентацияТа на Съюза на то вече няколко пъти представяна добре по- 
комунистите вече дълго време е позната, за-, зната стара песен.

само 
повече от 250

сигурно
ренцията бе значима, преломна и че всичко, 
което бе казано на същата — и прието — 
действително насърчава. Но, това е само пър
вото и общо впечатление. А кака ще изглежда писана' но Различио я осъществяваме. Общо Съществено значение имат и условията, 
действителността? Не трябва да бъде много 836x0 — малк0- са положителните примери, които като общество, относно в нашия слу- 
мъдър за да може да предвиди същата. То- коихо говоРях за постигнатата ефикасност, чай много често 
зи път само ще повторим част от заключител- изчезват за жал в множеството 
ната преценка на председателя на Организа
ционния комитет Звоне Драган, който каза:
„Колко е оправдано названието „Акционна 
конференция” — ще се покаже всъщност, са
мо след нея, от нашата работа в посочения 
период . .

и като държава „предлага- 
слабости. ме" и обезпечаваме за всичко това. Админи

стрирането . .. дали един такъв начин на ра- 
отговорността прй ботата действително толкова дълбоко е за- 

задължаването, отговорността за несполучли- легнал в съзнанието ни, 
вите, предимно заплануваните инвестици
износа. . . Впрочем, мислим на отговорността когато се касае за икономическите 
— как планираме целокупния производствен ния с чужбина — все повече се облягаме на 
процес, как организираме работата, как вси- администрирането.

Не .се касае само за
че не можем да се 

в освободим от него. Напротив, ние — особено
отноше-

Стопанството (и на тази
Това, на един начин, потвърдиха и поч- чко това после провеждаме, как продаваме конференция) каза своето. Когато сдружени- 

ти всички участници в разискванията. Каз- своите стоки в чужбина. Впрочем, как, по ка- ят труд се договаря самостоятелно, всичко е
вамс на един начин, защото на конференци- къв начин и по коя,цена. значително по-ефикасно и съвсем успешно,
ята бяха казани множество противоречиви ми- Предупрежденията — какво в^е .погреш- Сянката, която на всичко това хвърля ръката 
сли, които сс изключват взаимно. Всички те- но правйме, не бяха първи път казани на на администрацията — най-често е бариера,

отнасяха до търсене на решение- Акционната конференция. Те подействуваха от която само се спъваме по пътя към целта.
то _ как да се намери пътят до целта. Пред- повече като насърчение за осъществяване на
зи мисли се

Миша Совдат
УК.

МЪЛЧАНИЕТО Е ИЗМАМАИНФОРМИРАНЕ

Шестдесет осем работници от съствие иа деловите и обществено- лио потвърдена. Следователно, слу-
ртжоводители иа чката е станала, имало е заседа-

крива простор за различни, пък 
и злоггамерни интерпретации и ма
нипулации, което само може да 
отегчи работата в уреждане на по
литическите последици от този 
случай.

основната организация на сдруже- политическите 
ния труд Илан" (от общо 600 ООСТ и целия колектив. Послед- ния, но на някое от първите, узна-
души) ^ в индустрията „Филип Кля- вали и партийни сбрания в две вамс, било рещено обществеността
ич" в Крагуевац — дванадесетми- първични организации на СК в да нс се осведомява За това, дока-

втора^ смяна в четвъртък на „Илай", а в прекъсването на рабо- то работата не се проучи подро-
петдесет тата участвували и няколко члено- бно. 

вс на СК.
Тази наша вест,' очевидно, не

е изключителна. Прекъсванията на поуки в неотдавнашното
от за последиците от мълчанието и

на от
24 януари тази година и 
и шест от първа смяна утреден 
— спрели работата.

Това мълчение действува ана- 
хронно в днешно време. Не кара
ме ли с това водата тъкмо на во
деницата на онези, които би иска-

Слсд всички тежки и скъпи 
минало

Прекъсването на работата ми- работата станаха и явно част 
а миг)но' работниците спрели нашето социалистическо и самоуп- ясното становище на най-висшите 

машините недоволни от личните равително ежедневие, неотдавна партийни и други органи, че е не- 
1НУОЛИ зя декември. Работата пак бяха предмет на внимание иа фо- обходимо да се обезпечи обектив- 
тт гняггя в петък следобед и от- румите на обществено-политичес- но и правовременно информиране 
гпгяпи пппизволството тече норма- киге организации. Имало е такива и за онова, което е неприятно в 

а 1 и значително по масови и по-дъл- нашата всекидневна действител
ност — звучи невероятно и непри-

ли към своя ясно насочен пропа
ганден глас да привлекат възмож
но повече хора.

Не_ знаем какво за всичко то
ва е казал Общинският комитет 
за всенародна отбрана и обще
ствена самозащита, който трябва 
ло да заседава в среда, когато то
зи текст с влизал в печатницата, 
но знаем, че не с бил прекомерно 
храбър, ако от него с очакван зе
лен сигнал за официална инфор
мация.

лно. първото прекъсване на готрайни.

дру™Гс,КчОсТ0ТяВСбГмо^
сциилина и развитите оамоуправи- нарече и неофициална. Макар че ич". Това мълчание е обикновена 

отношения. По време 
на работата и 

няколко

Това е смливо решението толкова дълго 
от официално да се мълчи за прекъсва 
сс пето на работата вън „Филип Кля-ловите си

на нс с измислена — данните в нея измама, защото ако за прекъс- 
естне би- са точни — по времето когато гш- нането
заседания шем този текст, пет дена след Крагуевац, тогава поради липсата 

цехове в при- случката, тц все още не е официа- па официална информация сс от-

телни 
спирането 
ват проведени
в производствените

знае поне половин
М. Стоилович



2 Комунист

Т СТАНДАРТСТУДЕНТСКИЯ
В центъра на вниманието

Чужденци между своите
& .. останалите еднакви усло-

зависи от това откъде 
коя са република (по- 
Най-голяма диехармо- 

при кредитирането и

статус, е 
ви», пряко 
са, т.е. от 
крайника).

се появи
стипендирането.

ЗАЩО СТУДЕНТИТЕ ОТ ДРУГИТЕ РЕПУБЛИКИ С ГОДИ- смврийско повишаване на
НЕРАВНОПРАВНО ПОЛОЖЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ Р1А покрай всичките СЯ „спо-

РЕПУБЛИКАТА. В КОЯТО ВСИЧКИ ЗАЕДНО Я** «вр„ Г'а сту-
о детския стандарт, повдигнаха про-

през юии сс застъпиха храненею, 0ЛСМа ^ несъществуването на мс- 
настаняването и кредитирането — 
най-късно до края иа 1984 година 
— да бъдат стабилни елементи на 
студентския стандарт, па и ведна
га нещо да се предприеме за ре
гулиране статуса на студентския 
стандарт „в по-широк контекст".
Това именно подразбираше уреж
дане на междурепубликанските, от 

републиканско-покрайнии- 
ските отношения и повторно р®з- 

за под-
междурепубликански

НИ СА В 
СТУДЕНТИТЕ ОТ 
СЛЕДВАТ пия
Когато в началото на май ми

налата година са повишени цени
те на храненето и настаняването 
на студентите в белградските уни
верситети, на равнището на СР 
Сърбия, бе договорено студентският 
джоб с това да не се обременява, 
а цялото бреме от поскъпването 
да се прехвърли на републиканска 
та Общност за насочено образова
ние. Защото бе оценено, че сту
дентският стандарт е вече на гра
ницата на минимума. Предвестява 
йки проблемите, конто биха могли 
да настъпят след редовното годи-

1-ви
ноември. Университетският коми
тет на СК и Университетската кон
ференция на ССМ в Белград още

УЕДНАКВЯВАНИЯспоразумения
високо политическо 

„водометитс" 
обяс-

ждурепубликански 
на значително

СПОРНИ
без покрайнините, 

приет Об-В Сърбия,коеторавнище, от
за корекции и допълнителни

по-плодотворни и, струва
г»шс лоез 1974 година е 
шествсн договор за ученическия и 

по-прецизни. След предварител тски стандарт. По-късно са
(а няколко пъти и пресилено и 

на от

цепим оа
спо-самоуправителни

мерилата за ползу- 
на ОСТ на сту- 

наваксванс-

110 подписани 
разумения за 
ване на услугите 

'' дентския стандарт, за 
то на договорените

настаняване, за кредитиране- 
на студентски

неуместно) преразглеждане 
говорността иа заетите в Студент
ския център и пов^хностния, но 
полезен анализ на социалния 
„мсстопребивалищния" статус на ^ и 
най-гърлатитс „бунтовници" в с ту - отписването

е оценено че са начинът на формиране на
— студентите от» цсиитс партиципациите и под. Ут- 

рпеублики и покрайнини, върдена с и взаимозависимостта 
на студентско средно заплащане за 

настаняване и средната су
ма на студентския кредит, 
говорено (а и уважавано) кредитът 
винаги да бъде с 20 на 
голям от заплащането.

' кредити получават всички редовни 
че само добрата политическа пре- СТудентИ/ които изпълняват съотве- 
ценка не е достатъчна да реши то- тни материални и училищни усло- 
зи проблем.

носно
цени за хранс-

движване на инициатива 
гшеване на 
споразумения за студентския стан- дентския стол, 

иай-застрашенидарт.шно повишение нц цените.
Жлъчните протести и негоду- другите

вания, с които студентите на Бел- с което оценките на университет- 
град посрещнаха предвсстеното но ските форуми от преди шест месе-

потвърждение на храна и Бе до-ца получиха и
практика.

Обаче, фактът че междурепуб- 
ликанско-покрайнински 
мения още няма говори за

сто по- 
При товаспоразу- 

това

Добра воля и—
вия — с пребиваване на територи
ята на СР Сърбия без САП.

През тази учебна година от та
зи част на Републиката кредити 
получават около 16 000 студенти. 
Най-малката сума кредит е 4700, 
а най-голямата 8400, средната — 
6900 динара. Кадровите студентски 

от 9400

Неотдавнашния опит на една твърде малка група да манипули
ра със студентите на белградските университети с типично антиса- 
моуправително държание, енергично бе осуетен от самите студенти, 
които ясно са'определени, своите проблеми и проблемите на универ
ситетската среда, както и развитието на обществото цялостно, да 
решават чрез самоуправлението, а не вън от него. Оправданото не-

слабости във формирането

ДОГОВОР ЗА РАЗЛИЧИЯТА

Студентите като „инвестиция, а 
не бреме" и като обществен слой, 
чрез който всички проблеми на 
обществото се пречупват по 
цифичен начин отдавна
първостепенна обществена грижа. кре?!*™ 03 
Студентският (и ученическият) Д° 13 009 Динар3- °т ноември 1984 
стандарт - особено. Всичко за да година (па до края на тази учеб- 
може и нормативно да се регули- на година) средната .месечна цена 
ра на съюзно равнище, през юли 33 хранене и настаняване възлиза 
1983 година е подписан междуре- на 18 550 динара. От това за хра- 
публиканско-покрайнински Обще- нене отиват 14 000 
ствен договор за съвместните осно- настаняване 3850 динара. Това оба- 
ви на ученическия и студентски 
стандарт, чиито подписници са 
скугтщините на общностите на ин
тересите за насочено образование.

спе- 
вече садоволство на студентите поради някои 

на цените на услугите, настаняването и храненето в студентските об
щежития, както и поради недостатъчно участие на студентите при 
приемането на решенията — искаха да използуват 
нямат никаква връзка с действителните интереси иа студентите.

по-гол еми

онези, които

Младежта и този път прояви много висока степен на съзна
нието и ясно показа, че проблемите на своята среда и по-широките 
проблеми в обществото иска да решава ефикасно в рамките н» 
самоуправителната социалистическа система. Много сериозно разгле
дахме забележките на студентите и най-голям брой от тези проб- 

с широката подкрепа на републиката и Белград, успешно

динара, а за

че са икономически цени, които 
Общността за насочено образова
ние за територията на Република
та регресира с 69 процента. Всеки 
студент, който се храни и е наста-

леми, 
решаваме.

т.с. техните съюзи, скупщините на 
СОИ за ученически и студентски нен в студентските общежития и

на столове „почерпен" е, следовател
но, има един проблем, който е 

нашето по-широко интересоваиие. Касае се за това, че университе- 
Белград са среда, в която следват студенти от всички краи-

извън възможностите иа
стандарт, съветите на Съюза 
синдикатите, конференцията, на но- от Общността с 12 788 динара 
ССМ и изпълнителните съвети на месечно. Тези обществени бенифи-тетите в

ща на страната. Днес в тези университети следват около 15 хиляди 
другите републики и покрайнини. Някои проблеми от 

иефуикциониране на междурспубли-
републиките и покрайнините. До- 1”ш могат да ползуват всички ре- 
говорът е подписан като предвари- довни студенти, без оглед от коя 

материален' на- република или покрайнина са до- 
да шли в Белград. Останалите, пак, 

се задоволят по-пълноценно нуж- 31 н,а сто (5750 динара месечно) 
диге на обществото и сдружения студентът плаща от джоба си, т.е.

с помощта на кредит.
През миналата година Репуб- 

насочено

студенти от
студентския стандарт, поради 
канския и покрайнинския договор за 
стандарт, ние не можем да решаваме.

телно условие за 
предък на образованието за

студентския и ученическия

Специално в този случай се касае за политиката по кредити- 
и за относително по-малките средства, които труд за съответен кадър, да се съз- 

дадат еднакви условия за образо
вание на работниците и младеж- ликанската общност за 
та и т.н. Прецизирано е какво се образование за стандарта на сту- 
подразбира под ученически и сту- дентите е изразходвала почти три 
деитски стандарт, как се обезпеча- милиарда динара, което е с цели 
ва и кои са неговите „непосредст- 82 нз сто повече отколкото през 
вени изпълнители", кои са крите- 1983 година. От това за кредити- 
риите за отпускането и височина- Р3не се е паднало около 900 ми
та на студентските кредити и сти- лиона, за регресирано хранене и 
пендии. V настаняване около 1,4 милиарда, за

поддържане на студентските обще
жития и столове около 260 мили
она и .т.н

рането на студентите 
имат студентите от
Републиканската общност за насоченото образование успешно 
решени проблемите с настаняването в общежития и храненето в ресто-

някои републики и покрайнини. От средства на
са

капиталовложения. Тези бене- 
белградските университети. Оба-

с помощта на по-големирпитите —
фиции ползуват всички студенти в 
че, не можем да решим въпроса с кредитирането на студентите 

разлики на износа им за студентите от различнипоради големите
краища на страната. В студентските домове от 13 хиляди студенти 

другите републики и покрайнини. Това са студен
ее членове

половината са от 
тите на Подписниците поеха задълже

нието, че съгласно специфичности- 
те в отделните републики и по
крайнини, с отделни споразумения, 
по-прецизно да определят някои 
части от Договора, а в този сми
съл и проблемът на съответните 
компенсации. Така бе, но се стиг
на до различни решения, с това и 
до различно материално положе-

белградските университети. Голяма част от тях 
на СЮК, които действуват в организациите на СК към универси
тетите. Трябвало би и политически да се ангажираме върху реша
ването на този проблем, който ни създава 
разботата. Убеден съм, че съществува готовност за бързо и ефикас-

Въз основа 
от общностите на 
насочено образование на другите 
републики и покрайнини — ясно 
е къде са възможните причини за 
неравноправното материално поло
жение на студентите, които не са 
от територията на Сърбия без по
крайнините.

(На з-та стр.)

данните, получени 
интересите за

сериозни трудности в

но решаване на този въпрос.
Слободан Ункович, председател на УК на 
СК в Белград на 19-то заседание на ЦК 

на СК в Сърбия ние иа студентите и учениците. 
Коронни „жертви" станаха студен
тите защото — с оглед на „подви
жността" техния материален
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Следователно, ясно е, че креди-територия, макар че за регресира- 
нето на настаняването и храненето 
на студентите от другите републи
ки и покрайнини отделя повече от 
700 милиона динара годишно, до
ри и ако не се взимат „нелегал
ните" и студентите, които не жи
веят в студентските общежития, а 
се хранят в студентските столове. 
Разбира се, ефектите намаляват за 
сумата, която по подобен начин 
получават студентите от . Сърбия 
без покрайнините в другите уни
верситетски центрове, от общнос
тите на интересите на другите ре
публики и покрайнини.

тирането на студентите от другите 
републики и покрайнини не е са
мо проблем на Белград и Сърбия, 
но и на други среди, в които „ми
грационните" процеси оа по-под- 
чертани. Проблемът е общ и тряб
ва да/ се решава на югославски 
план. Не само поради политичес
ки, но и поради икономически и 
социални причини.

Следователно, студенти от всич
ки републики и покрайнини 
единявайте ги!

СЪ-

Стево Батич

СДРУЖАВАНЕ

(От 2-ра стр.) Така трябваНе е необходимо да сме препа
лено аналитични, за да. можем 

В Македония през тази учебна въз основа на споменатите данни 
година кредити 
2200 студенти. Най-малек
е 2800, най-висок 5200 динара, на междурепубликанско разслояване, 
студентите, които следват в други- дори и в рамките на твърде чув- 
те републики и покрайнини креди- ствителния обществен слой, какъв- 
тите се повишават с 30 процента, то е студентският. Как 
а ако са се записали

получават около да разпознаем съвременния юго- 
кредит славски синдром — всевъзможното

Фабриката за машинни части в Лепосавишка община е изгра
дена със средства на „Иво Лола Рибар" от Железник и Фонда за 
насърчаване развитието на неразвитите краища

другояче,
на висши ако не политическа слепота да 

учебни заведения, които не съще- наречем това, че 
ствуват в Македония, кредитите се най-бедната 
движат от 7000—9800 динара.

В Лешък, Лепосавишка община ца с машини за свободно коване,
студентите от преди един месец започна да ра- С цел ковачницата да комплетира-

покрайнина Косово боти фабрика за машинни части, ме, ние я „доинвестирахме" и на-
имат дори с 42, а най-числените Новата фабрика е изградена за 30 скоро трябва да ни пристигне чук
студентите от Босна и Херцеговина месеца. Спазен е и срокът и израз- за коване в калъпи. Решихме това

В Черна гора кредити ползуват с 35 на ст0 по-малък среден месе- ходването на финансовите средст- да бъде чук, чийто капацитет е
2750 студенти. Най-малкия кредит чен кредит от студентите от Сър- гва, разбира се, ако не се има 5000 тона детайли годишно, отно-
е 4200, а най-високия 6300 динаг«а. бия без покрайнините! Да говорим предвид ръста на инфлацията. сно за 150 процента повече от на-
Кадровият кредит е 7500 динара. за равноправни и еднакви усло- — Фабриката за машинни час- шите сегашни възможности. Това
Проблемът е в това, че всички сту- вия за всички в този случай е ли- ти, относно ковачницата с машин- не направихме случайно, защото
денти от Черна гора получават съ- цемерно. е а. обработка е изградена със сре- очакваме ускорено развитие на ко-
щи кредити, без оглед на това кь- АвтоматизмЪт дори и в тези Дства на СОСТ „Иво Лола Рибар" вачницата ни.

линии, но който кредитите се уве- от БелгРаД и Фондовете за насър- 
личават след увеличение цените 
на настаняването, и храненето, не 

е важи за студентите от другите ре- 
я публики и покрайнини, така 

асинхронизацията е обша (и фи
нансово и по време.

Досега много се говореше за 
чение потускореното развитие на необходимостта от непосредствено- 
недостатъчно развитите краища в то свързване на стопанството от 
Косово и Сърбия, казва Вукашин развитите и изостаналите краища. 

че Вукашинович, директор на новата Това е единственият и прав път. 
фабрика. Все пак, фактите твърдоглаво по-

Едната половина от необходи- казват, че такова замислено сдру- 
миге средства обезпечиха Фондо- жаване на труда и средства има 

Политическата димензия на сту вете, а втората „Иво Лола Рибар", твърде малко. Според мнението на 
републиканско-покрай- Капацитетът на ковачницата е 2000 трудещите се в Белград, а това е 

2200 до 2400 нински различия, налага въпроса тона детайли годишно. В първия мнението и на работниците в „Иво 
следват за ^ конституционността на един та- етап работа намериха 250 души, Лола Рибар", във всяко такова на- 
покрай- къв косвен но сигурен начин на разбира се, най-много от метална , чинание интересът е двустранен; и 

е ограничаване свободата в избира- специалност. Още през март на на едните и на другите предлага 
нето на мястото за следване. При 1984 година бяха приети над 60 ра- твърде много. По-добре е да се 
това не е проблем дали СР Сър- ботника с различни специалности, сдружават средствата с неразвити- 
бия без автономните покрайнини е които бяха преквалифицирани в те, да се осъществява съвместен 
създала изкуствена бариера за ковачи. Школуваха се в Образова- доход и същият на прав начин да 
студентите от другите среди или телиия център на СОСТ в Белград, 
по този начин другите среди за- а практическата част на обучение- 

п Хъпкатгкп най низък кредит държат студентите при тях, защо- то проведоха в ковачницата на 
в зпга? няй голям 10 000 динара а то на югославски план подобни „Лола" в Железник и в „Змаи” в 
данните от Словения в този случай случаи е възможно да се открият Земун. От юли до декември най- 
нс ^ответствуват защото момен- и в отношенията между другите голямо число ковачи бяха на усъ- не съответствув т, за ото о оеПублики и покрайнини. Касае се вършснствуваис в ковачниците на
~ питони лиегалещ студент само за това, чс на студентите „Змай”, МИН 14 октомври”. МК 
от тази република във всички „среди” да се обезпе-, Смедерево, фабриката
от тази ре у . чат еднакви условия за живот. Във Кралево...

на сту- Запланувано е през 1985 годи-
общ

де следват и какви са им разходи
те за настаняване и хранене. Та
къв е принципът и в Босна и Хер
цеговина, където кредити получа
ват 4542 студента. Най-низък 
1860, а най-висок 6080 динара, па 
и те са в неравноправно положе
ние по отношение на останалите.

В Косово кредити получават 9000 дснтските
студента — от всичко 
динара. За онези, които 
извън територията на тази 
нина височината на 
4000 динара. Във Войводина сред
ният кредит е 5382 и тук всички сту 
денти получават същи кредити — 
без оглед на мястото на следване 
и разходите за хранене и настаня-

кредита

се разпределя, отколкото това да 
се прави чрез комплицирано адми
нистриране. Не е чудно, че тако
ва мнение преобладава в Белград 
ако се има предвид, че Белград 
участвува 'с над 50 на сто в отде
лянето на СР Сърбия, извън авто
номните покрайнини, за по-ускоре- 
но развитие на неразвитите краи
ща. В настоящия момент белград
ското стопанство и 
на Лепосавишка община 
рат най-добър и спешен начин, ко
йто в днешното положение може 
да даде принос на 
стопанство на неразвитите.

ване.

за вагони в

стопанството 
изнами-връзка с това да кажем

деита от Белград в Любляна перо- ц,а фабриката да осъществи
Пиппмпнп е значи че студенти- ятно е също както и на студента доход от 993 милиона динара

поугите републики и покрай- от Титоград в Белград, което ще. чистият доход да възлезне на 284
ЛРУ Р У рече, чс кредитните различия за- милиона динара. Средният личен

сягат всички еднакво. Затова е доход трябва да бъде на равнище- 
ясно, защо студентите нямат доста- то на СОСТ „Иво Лола Рибар , а 

и тъчно разбиране за рспубликан- това значи около 25 000 динара,
ско-покрайнинските различия.

ВМЕСТО ЕПИЛОГ
а

целокупнототе от
нини главно не са в състояние за 
сметка на общностите на интере- 

се включат в белградска
та икономическа калкулация, 
че нито един кредит средно в дру
га република или покрайнина не

Трябва да се подчертае, че но
вата фабрика се намира в Лепооа- 
вишка община, една от най-нераз- 
витие в Покрайнината.

— Нашата община има 
600 километра квадратни и 17 хи
ляди жители, но и почти 1000 не
заети, казва Будислав Костич, пред 
седател на ОК на СК в Лспоса- 
1шч. Имаме само

ситс да

За нормална работа на новата 
ПОЛИТИЧЕСКАТА ДИМЕН- ковачница възпроизводствени ма- 

може да достигне средното месеч- змя нд студЕНТСКИТЕ РЕ1ТУ- териали ще обезпечава СОСТ „Иво 
но заплащане за хранене и настан- БЛИКАНСКО . ПОКРАЙНИНСКИ Лола Рибар”, а годишното произ- 
яване в Белград. Проблемът не е рлзличия НАЛАГА ВЪПРОСА подстно, на първб място, ще бъде 
маргинален защото от седемдесет зд коцСТИТуциОННОСТТА НА пласирано в рамките и,а СОСТ, от- 
хиляди (редовни) студенти на бел- ин такъв. КОСВЕН, ОБАЧЕ носно чрез нейните специализира- 
градскитс университети около 17 сигурЕН НАЧИН НА ОГРАНИ- ми служби и сектори, 
на сто от другите републики и по- ЛДВДНЕ СВОБОДАТА В ИЗБОРА — Новата фабрика започна с 
крайници, а почти половината е ^д МЯСТОТО ЗА СЛЕДВАНЕ. работа, но капиталовложенията
между редовно настанените в сту- ___------------------------------------------ - ЕСе 0щС нв са „закръглени” казва
леитските общежития, В това чи- От друга страна, простата смет- Йова Радоваиович, ръководител на 
сло не са включени „илегалците", |<а че СР Сърбия и случай- икономическия сектор във Фабри-
Гб™ зГч“ "" ,,8Й'МаЛК° "е зумсни/сГпр^пв^т иГепа "нейна —I А*" и здрава стопанска среда.

КЪМ

седем трудови 
13 ООСТ, в коитоорганизации, е 

са заети 3400 души. Инак, всички 
организациитрудови и основни 

през 1984 година осъществиха 
ложителни финансови резултати, 

новата фабрика „дохяж-

110-
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решенията, и прилагане нашаваттова не биха довеждали в недоу- мерки.

мемис членовете и народа и™ д ' у аДълг с ма Председателството 
принасяли на нссдинството ил д н сюк да предупреждава
го ползуват вражеските сили Л я- * ва на онези организации и
бва да бъдем наясно с говаУ ии м ск> коихо не провеж- 
тези разлики и противопостав ни Р шснията и становищата на 

МО че с нормално, но с и дълг да в „убличното_ общуване ИЗР“ЯВ * д ,< ,‘а сюк и на Председателство-
сс водят полемики и проявяват оп- наличните деиствиIелни р т0 на цк „а СЮК, приети в рам-
редслеип различия, пък — защо идейни позиции и 1лсди уставните му задължения
да „е -и между членовете на делии хора и организации в чие пълномощия и във връзка е то- 
ръководствата на СК. Обаче, с пра- т0 имс те говорят Да изразяват „редлага на ЦК определени

критикува все по-разпростра- степента на несдинство и:с ю- ад• * и мерки за укрепване
печата практика, че след ясно ствуването па по-широк иДое“ с"е‘ отговорността на всички органи 
формулираните и единодушно при кгьр, включително все по-яснит последователно провеж-
етп становища, някои, хора, като груПови и фракционерски те) д - ' УТВГ)дената политика". О
чс ли слсд това ся сс „вразумили', ции. Ето заВДо няма много Да Д станУви'щс на Председателст- 
започват съвсем друга приказка, получи ако с този метод пост - сюК наистина не

противоположна на собстве „см илюзията за единство и мон - ниШО ла сс отнеме, пито да
иите им явно изнесени гледища и литност, а зад този някога Д°сг бави ио затова може да се
което с съвсем недопустимо — те често ползуван параван и натауь Д° —просът: защо вече един 
поле така и действуват. Нужно е да Сгзистира действителното исс- по * Р п жда_ защ0 на-
всссьрдио да се даде подкрепа на ДИцство, и ако зад явната сцен с , 14_т0 заседание на
иска за решително осуетяване па далече от погледа на обществено- Р Р което бе показа-
такива тенденции, че нашите орга- стта, „а затворените заседания ЦК на . „ на договори.
низации, а особено ръководствата има „ пълен разгар полеми- но «жьз г Р на мероприятия 
на СК да стават либсралистически к„ „ разисквания. Изглежда, чс те по при . а а прог-
мсста за приказки, вместо места за това б‘и било „ного по градивно във "/^ЗЪредЪидеЪия
раздвижване на акции по провеж- и съобразено на самата степен на рама, понеже измина Р Д А о*
дане на демократично утвърдените цовоспечелените демократични срок, каотонче". Нима
политически становища. простори в СК, ако ръководствата, носно „ Р спиоат и

Разбира сс. проблемът с много Преди всичко ЦК па СЮК и Пред- не се знаят онези 1които
пластов и много по-значителеи по ссдателството му, съберат достагь- оспорват Дългосрочн та р Р -

политическа храброст и поста- които говорят и действуват проти- 
изпит своята пълна после- вно на приетите становища? Отго-

има и своя определена

Диалог, обаче какъв,
Отдавна Председателството на 

ЦК на СЮК не е отправило така
ва остра критика по адрес ма дси- 
ствувансто и поведението 
телите на високи обществени фун
кции, членовете 
ръководство на СК, както това на
прави на редовното заседание, а 
което може да се заключи по нео
бичайно обширното и заредено с 
релевантни политически преценки 
и становища съобщение. Именно, 
разглеждайки повече въпроси Пре
дседателството критично и само
критично прецени и публичните но 
лСмики и мнения по някои крупни 
идейно-политически въпроси (Дъл
госрочната програма за икономиче 

стабилизация, политическата 
система) между членовете на ЦК 
на СЮК и другите отговорни фун
кционери в органите на федера
цията, републиките и покрайнини- 

печата и в публич- 
в последните

на носи-

на най-впешето но сс

съвсем

ска

те, изнесени в 
ните произнасяния 
месеци. Разбира се, касае сс за 
онези полемики, които не са в уни 
сон с утвърдените становища, кои
то представляват отклоняване и 
едностранчиво и погрешно тълку
ване на тези становища. „Една та-

отношенне на интонацията, която чно 
му е дадена в съобщението на вят на
Председателството на ЦК на СЮК. дователност в борбата за конкре- ворността 
Същността не е само в иска да тизация на принципите на дсмокра степен, диференциаци т сво _з-
спрат публичните си полемики чле тическия централизъм. А това зна- бука. Всичко останало м за н
новетс на ЦК на СЮК и всички чи че многобройните „публи- гнил либерализъм или на опор- 
останали отговорни функционери ' предупрежлент■■ трябва да се тюнизъм и вербализъ.ч - -поръка 
(разбира се по въпросите, за кои- пасочване' имената и « общопартийната деоата.
•го СК е взел становища и не са премине к» иоео .в 
оспорени от практиката), как с презимената на онези, които нару-

каза полемика на носителите на 
обществени функции отрицателно 
влия на отношенията в СЮК и на 
взаимното доверие и единството 
на организациите и органите 
СК. Те затрудняват акцията по про 
веждане на тази политика и водят 
към конфронтации, които в Съю
за на комунистите и, обществото 
внасят елементи на конфузия и 
неединство и оставят дълбоки иде
йно-политически последици."

Това решително становище на 
ЦК на СЮК заслужава пълна под
крепа, защото произтича от пле- 
бисцитния иск на общопартийна
та дебата за укрепване на идейно
то и акционното единство на Съ
юза' на комунистите, за демокра
тическо, но и решително преодо
ляване на не така незначителните

П. Зафировскина

„някакъв лош 
казват,

с бившия директор. Така се

общност налагала 
опит". Последното е, 
тъкмо
обяснява „инатът" на едни — от 
комисията от трудовата организа
ция и учудва защо компетентните 
структури не са предложили пове
че кандидати.

ВРЕМЕННИ МЕРКИ

Спорни ефенти
подава молба, а също така и един 
от членовете на избирателната ко
мисия.

Дали главната причина за въве
ждане на временни мерки в бел
градското Градско пазарно управ
ление е неуспехът на кандидата 
от вън да бъде избран за дирек
тор на гази трудова организация? 
От тази дилема зависи и отговорът 
на въпроса дали при безуспешния 
избор на директор се касае за 

както се говори в трудова 
или за оправ-

Може ли временните мерки, 
които се въвеждат сега, да извле
кат тази организация от дългого
дишния яваш? Само преди една

Трябва да се каже и това, че 
в Пазарното управление вероятно 
няма кадри, които биха могли ус
пешно да се борят с наличните година завършиха временните ме- 
проблеми и че условия за въвеж- Ркм в трудовата общност на па
дане на временни мерки имало и зарното управление, а преди това 
по-рано. Яваш, безделие, слаба в някои ООСТ. Липсваха добри ре- • 
грижа за обществените средства, зултати. Ако обществото има дълг

да въвежда временни мерки,, тога-

идейно-политически разлики 
Съюза на комунистите. Този иск 
действува още по-убедително ако 
се има предвид безспорният факт 
— утвърден в дебатата — че се 
проявява по-голямо действително
неединство в ръководните структу- Изборът на директор инак „е 
ри, отколкото между членовете на кост в гърлото" на Пазарното уп- 
СК и в работническата класа. От чравление, пък и на община Зве- 
друга страна, трябва веднага да се здара вече половин година. Два
премхне всяко възможно недоразу- пъти е обнародвай конкурс, съби- направило много за някакво си по-
мение. Не се оспорва правото на рали се три избирателни комисии добренис на състоянието на бел- в този колектив трябва да върви 
широки разисквания и диалог (ни- и винаги се стигало до деление на градските пазари. Обшо е станови- и по-друг път. Когато Пазарното 
то на членовете на СК, нито на гласовете на „пазарни" и „дбщин- щето, че този колектив трябва да управление би било 
членовете на ръководствата. На- ски". Членовете на комисията от се опреснм със специалисти
против. Диалогът в бъдеще ще ни трудовата организация, именно, по- страни". Защо тогава при избира- тогава най-вероятно и последова- 
бъде оте по-потребен. По впроси- стоянно гласували против — както пето на директора досега не били телната кадрова политика би да- 

достатъчно го наричали — „градския канди- решаващи способността, специал- вала конкретни резултати. В про- 
онези, по които СК дат". Изпълняващият длъжността ността и опитът на кандидатите? тивен случай, грижата на общест- 

лрецизно дефини- директор, сега в оставка, и дирек- Като отговор може да послужи вото се свежда на просто „гасене 
рани становища, след това за те- тор в миналия мандат твърди че, констатацията на „пазарната стра- на пожара", 
оретическитс размишления, не са- на него е вършен натисък да не на", че обществено-политическата

в
натиск
та организация 
дано обществено влияние в колек
тива с собено значение за Бел-

с години
Деления- ва някой би трябвало да се запи

та, какви са ефектите от тях. Мо-

дори и престъпност — 
разяждат този колектив.

град? га достигат кулминация точно при 
избора на директора. Неспособно- же Д® излъже и тезисът за това, 
то ръководство, което взаимно 
общува с бележки, защото „не го
вори", в изтеклите години не

си че временните мерки — затова че 
сега се въвеждат в цялата органи-

с зация — ще дадат резултат.
Заздравяването на състоянието

повече отго- 
„от ворно за снабдяването на Белград,

те, които още не са 
изяснени и по 
още не е взел

Н. Станкович

вореи редактор Влайжо Кривокапмч, глав
ни и отговорим редак-горя на републикан
ските и покрайнинските издания — Дуб- 
равко Цурач, (СР БосшГ и Херцеговина), 
д-р Живорад Джорджевич (СР Сърбия), 
Реджеп Хайрулаху (САП Косово), Ри сто 
Лазаров (СР Македония), Янез Корошец 
(СР Словения), Мирко Михалевич (СР Хър
ватско), Матня Новосел (СР Черна гора), 
Калман Петкович (САП Вокводина), и Ал
берт Души (редактор на изданието 
ЮНА).

• Председател на Издателския съвет на ^Ко
мунист” — на изданието за СР Сърбия Д-Р 
Богдан Трнфуноннч, заместник председа

тел Драгата Павлови ч.
• Адреси на Редакциите: за всички издания 

на „Комунист”: Площад „Маркс ■ Енгелс'1 
11 Белград, телефонна централа 335461; ад- 
рее на редакцията на изданието за СР Сър 
бия: Нови Белград, Булевард .,Денми'* 6, 
телефон 627-793.

• Издава Издателска трудова 
„Комунист”.

• Печата се в четвъртък на сърбохърватски, 
относно хърватско-схрбекн (кирилица и ла
тиница), словенски, македонски и адбанс-

4 кл езици, а в съкратени издания на бъ/. 
гарекм, унгарски, словашки, румънски и 
русинскл езици.

Комунист
• С указ на Президента на Републиката от 

23 декеинри 1964 година „Комунист” е 
отличен с Орден братство ■ единство с»с 
златен вдаец.

• Директор и главен и отговорен редактор на 
всички издания на „Комунист” Делко Ми

организация

-за

• Урежда единна редакционна колегия: ди
ректор и главен и отговорен редактор Ве
лко Миладине вот. заместиш главен и отго-



КАКВО ПРЕДЛАГА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ В СР СЪРБИЯ ПРОЕКТОЗАКО
НЪТ ЗА ПЕНСИОННО И ИНВАЛИДНО ОСИГУР
ЯВАНЕ

Опакото на въпроса

Да няма забравени! Селото и 

пенсиите
ИЛИ „ГРАДНЯ" И ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА НА ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ СЕЛИЩА

(репетитор), Радейна —
Смиловци — Пъртопопин- 

на елек- ци — Мъзгош — Бребевни 
всички ца, Смиловци В. Одоров 

селища. ци — Гуленовци, Моинци 
— Вълковия — Д. Криво
дол — Г. Криводол, Иза- 
товци — Каменица — Се
нокос — Брайковци. По- 

известно сочва сс, че „Градня" е 
не- направила 37 трафопосто 

ве (строителната част) или 
до координа- около 80 на сто от съвкуп 

по еле ния им брой! Че не се ка 
строителна- сае за случайност се при

вежда и фактът: „Градня" 
е направила 7 трафопоста 
в Димитровград, а на тери 

тоя по- торията на съседна Пирот- 
ауди ска община още 13.

В писмото на „Градня" 
се казва още: „Считаме, 

нито че е имало място особено 
да сс изтъкне и по някоя 
местнз общност или пред 
ставител на някоя местна 

ор- обшност", понеже прино
сът на тях също не е 
за подценяване.

Не сме в състояние да 
труд преценяваме кои са побу- 

на дите и причините, че на

Тези дни Димитровград 
' чествува /забележителна да 
та; приключване 
трификацията на 
димитровградски 
Изказани

това тържество „Градня" 
най-меко казано е изоста
вена. От данните личи, че 
нейният принос е доста го 
лям, дори може да се наре 
ди между първите. Остава 
накрай да се запитаме: да 
ли ние често с лека ръка 
минаваме през заслугите 
на някои, а за сметка на 
това величаем (доста неос
нователно) други? Ясно е, 
че приносът на ЮНА и на 
други не е малък. Но за 
що „Градня" е изоставена?

оа доста похвал 
ни слова по адрес на учас
тниците в електрификацията. И

(Продължение)
това е хубаво, ако 

не бе проявено 
„недосъблюдаване" на 
щата.

Голям брой селскостопански 
е определял за друга професия понеже

производители се
те са им да

вали по-голяма материална сигурност. Ако тази при
чина се изключи и земята обработва по-голям брой 
активни селскостопански производители, тя Ще дава 
и по-големи приходи. Самите селскостопански 
водители за своите доходи могат да направят още ед
но усилие: спазвайки правата на технологията на 
производството, да увеличат добивите по единица 
площ, към което ще ги насърчава и новият закон 
който поне за 12

Именно:
ционния комитет 
ктрификация, 
та организация „Градня" е 
изпратила писмо, в което 
между другото се казва, че 
„доклада, който по 
вод е презентиран на 
тория, са споменати всички 
участници в електрифика
цията, а за „Градня" 
една дума. С това присъс 
твуващите необективно са 
осведомени, а

Да заключим с редовете 
от писмото до координаци 
онния- комитет по елек
трификация: „Не ни е до 
някое особено признание 
и величаене, но в интерес 
на истината, а и зарад ав
торитета и честолюбието 
на* работниците на „Град
ня" пишем това. Ние бих
ме добавили: наистина е 
нужно на заслужилите да 
се отдаде заслуженото при 
знание, за да няма забра
вени !

на сто ще увеличи техните задъл
жения от кадастралния доход и дохода изобщо.

Всички останали решения са извън тях: в ръцете 
на селскостопанските организации, общините, репуб
ликите и Федерацията, които всяка на свой начин 
влияе върху тяхното производство: трябва да се про
мени и Законът за наследство, ясно да се определи 
къде и как ще се влагат средствата за развитието на 
селското стопанство и да се направят прецизни пла
нове за производството и износа.

Към тези общи условия от 1986 година ще 
включи и Фондът за пенсионно и инвалидно осигуря
ване на селскостопанските производители с двойно 
действуване. Все до 2000

на работни 
ците на строителната 
ганизация „Градня" е на
несена голяма неправда и 
им засегнато трудовото чес 
толюбие за вложения 
по електрификацията 
Димитровградска 

на..." При това се посочва 
че „работниците са рабо
тили по твърде ниски 
достъпни цени, с оглед, че 

своя терито
рия, за своята община".

се

Ст. Н.
общи- година приходите в този 

фонд ще бъдат по-големи от разходите, а всяка го
дина в него ще се вливат приблизително 10 милиарда 
динара, а за селскостопанските производители е важ
но, че в съЩия ден когато законът влезе в сила, сле
дователно от 1 януари 1986 година, ще има право на 
инвалидна пенсия, ако настъпи инвалидност, 
мействата им ще имат право на семейна пенсия, ако 
настъпи

В БАБУШНИШКА ОБЩИНА

Подмяна на мрежатаи

се касае за Продължава започнатата 
през изтеклата година под 
мяна и реконструкция на 
електрическата мрежа в 
Бабушнищка община. Как 
то ни уведоми Станимир 
Илич, директор на Елек- 
тродистрибуция в Бабушни 
ца, обезпечени са средст
ва и материал тази годи
на мрежата с ниско напре 
жение да бъде подменена 
в о;Де три селища — Дър
вена ябука, Радосин и Стре 
лъц. За целта ще бъдат 
изразходвани 140 000 ,000 
динара.

За подмяна и реконстру 
кция на електрическата

мрежа в Звонци, Ракита и 
Студена през изтеклата 
1984 година са били израз 
хсдвани 90 000 милиона 
динара.

а и се-
По-нататък се посочват 

данни за участието на „Гра 
дня" в електрификацията 
на общината. Между дру 
гото „Градня" е построи
ла нискоразпределителна 
мрежа в 22 села (52,50%) 
от общо 42 населени мес
та в общината. Така напри 
мер в района на Висок 
„Градня" е участвувала 'в 
електрификацията на 8, в 
Забърдието на 7 и в Буре 
ла на 7 села. Освен това 
„Градня" е работила вър
ху построяването на тран
зитните далекопроводи 

(10/04 КВ): Димитровград

смърт. Освен това сдружените средства чрез 
пенсиите ще се връщат в дохода на селското стопан
ство, но още по-значително е. че чрез кредитния ме
ханизъм ще се влага в селското стопанство, премах
ват тесните места! в него и ще се създава нов доход.Реконструкцията на еле- 

трическата мрежа съвпада 
с чествуването на 25 го
дишнината от създаването 
на Електродистрибуция в 
Бабушница и започването 
на акцията по електрифика 
ция. Трябва да се отбеле
жи, че в Бабу-шнишка об-

Поради всичко това „за и против" не слага 
Закон за пенсионно и инвалидно осигуряване под ка- 
квото и да било съмнение. На Закона именно следва 
да сс даде нашето „за".

ПРАВО ВРЕМЕ ЗА ПЕНСИИ
шина, макар и стопански 
изостанала, са електрифи
цирани всичките 53 сели
ща.

Проектозаконът изхожда от основните положе
ния и принципи съдържащи се и верифицирани в 
Предложението за приемане на закона, което озна
чава, че се въвежда задължително пенсионно и инва
лидно с навършени 15 години живот и на сдруже
ните, и на несдружените, и то не само на т.н. носи
тели, но и на всички членове на селскостопанското 
домакинство, на които селскостопанската дейност е 
основно и единственото занимание,- това осигуряване 
да се обосновава върху принципите на взаимност, со
лидарност и минал труд и с това осигуряване самите 
селскостопански производители да обезпечават своята 
материална и социална сигурност за себе си и члено
вете на своето семейство.

М. А.

Породите изчезват2Б
• • ф

дане па разплодни станции. Затова сел
скостопанските производители оа при
нудени сами да се грижат за опложда
нето па кравите си, като често пъти ги 
водят при бикове, които им се намерят 
при ръка.

Изхождайки от финансовата страна 
на въпроса, селскостопански произво
дители се примиряват с това положение.

Необходимо е земеделските коопе
рации в съдействие с ветеринарната стан 
ция да намерят обше език, като час по- 
скоро се организират и спомогнат да се 
премахне неконтролираното оплождане 
иа добигт,ка. Защото от непровеждвнето 
на това мероприятие имат загуба и про 
изводителите, и кооперациите, и общес 
твото като цяло.

С години наред подобряването на 
породите едър и дребен добитък в Ба- 
бушнишка община вървеше добре. От 
1976 година насам (до 1980) година това 
мероприятие' сс внедряваше, според за
кона за подобрение на животновъдство
то у нас. В период от 4—5 години зна
чително се подобриха породите иа гове
дата и овцете. Напоследък, както това 
констатира и инспекцията по селско сто 
панство в Бабушница, това мероприятие 
не се прилага.

Защо?
Комисията за подбор на добичета 

за разплод не действува. По такъв начин 
сс с размножил броя-г на „неподбрани" 
бикове и крави за разплод.

Земеделските кооперации не отпус
кат вече регрес за оплождане на доби
тъка, не проявяват интерес за изграж-

Основни въпроси, които се поставят във връзка 
с въвеждането на задължително пенсионно и инвали
дно осигуряване са:

Обемът, видът и условията за получаване 
права за пенсионото и инвалидно осигуряване. Про
ектозаконът изхожда от становището, че със Закона 
трябва да се обезпечат онези права от пенсионното и 
инвалидно осигуряване, с които се осигурява матери
ална екзистенция на осигурените: право на възрасто
ва, инвалидна и семейна пенсия. Същевременно сс 
предвижда, че Общността за пенсионно осигуряване 
може да въведе и други права на пенсионно и инва
лидно осигуряване;

М. А.
(следва)
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, ИА ПРОСВЕТНИТЕ РАБОТНИЦИ
„ЯНУАРСКИ ДНИ'ЗАПОЧНАХА „СРЕЩИТЕ НА СЕЛАТА" В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

За по-добри 

резултати
Тази година без Белеш

тавянс па условия трябва 
навреме да разрешава са
мата местна общност.

Що сс отнася до лукав- 
чани, тс пред желюшката 
публика сс представиха сгю 
ред възможностите си. Пуб 
ликата ги прие сърдечно, 
особено онази част, в коя
то тс представиха един ху
бав народен обичай. А 
най-мпого интерес и доб
ра забава предизвика от
криването на предмет и 
пантомимата. На първата 
вечер от Срещите присъс- 
твуваха представители и 
на останалите участници: 
Гонидол и Градиньс, а в 
неделя желюшани бяха го 
стм на градинчани.

омасовяват, в последен мо
мент отказа Белеш. Това 
значително ще повлияе на 
качеството на оамитс Сре
щи, защото не участвува 
един от участниците, кой
то вече два пъти се класи
ра на първо място. Но ста
новището на организато
рите на тазгодишните сре
щи, Социалистическия съ
юз, Съюза на социалистиче

С гостуване на лукавча- 
ни в Желюша на 1 февру
ари започнаха тазгодишни
те „Срещи на селата" в 
Димитровградска община. 
Срещите откри и на участ 
ницитс пожела успех пред 
ссдателят на Общинската 
конференция на Социалис
тическия съюз Момчило 
Андреевич, който изтъкна, 
че това съревнование на 
селата в общината се орга 
низира с цел да подтикват 
и развиват културното съ 
трудничество между села
та и културно-художестве 
ната самодейност на село.

За пръв път тази година 
в правилата има измене
ния, така че освен общ по 
бедител, накрая на сърев
нованието ще има победи
тели и по области: култур
но-забавна част, виктори
на и спортна част. Това е 
направено по иск на онези 
местни общности, които 
нямат нито сили, нито въз 
можност да се изявят във 
всички области. А зачитай 
ки основния девиз на сре
щите „Важно е да се уча
ствува", по този начин вся 
ка местна общност все пак 
вижда някакъв шанс за по- 
добър пласмент.

За съжаление и тази го 
дина Срещите останаха са 
мо с четири участника. 
Въпреки усилията да се

на Скупщината нанието
самоуправителната общно
ст на интересите за 

образование,

Традиционните „Януарс
ки дни" на просветните ра 
ботници тази година

Ниш. Имсн- 
21 януари в Ниш

осно
която

се
вно
аше на 17 януари реши та 
зи година да не се прове 

Януарски дни' в 
понеже съ.

проведоха в 
по, на
бе организиран политичес
ки семинар, на който при 
съствуваха и 50 просветни 
работника от Димитров
град. Ма семинара за 
щсствсно-икономическото 
развитие на СР Сърби» го 
пори председателят на Из 
пълнителния съвет на Скуп 
шината на СР Сърбия, Бра 
нислав Иконич, а за меж-

ската младеж и самоупра- 
вителнитс общности за 
култура и физическа кул
тура, че личните интере
си на отделни лица не мо
гат да бъдат и по-важни 
ог интересите на цялата 
организация ма Срещите, е 
съвсем на място и в бъде
ще така трябва да остане.

ждат.
Димитровград, 
ответни семинари сс про
веждат в Ниш за 
училища от Нишки реги-

всички00-

он.

Според изявленията на 
семинаритеучастниците, 

са добре организирани иА недоразуменпята и пос-
военно-поли- 

говори 
Ружиновс-

дународните 
тически събития 
генерал-майор

сигурно Ще бъдат от пол
за на участниците. Затова
с за очакване, че просвет
ните работници от Димит
ровград през второто полу 
годие, което започна на 4 
февруари, ще 
по-добри резултати в ра
ботата с учениците, а това 
значи и подобряване на 
обшия успех на училтце-

ки.

От друга страна на семи 
нара по профссион 
подготовка, който се про
веде на 22 януари също 
присъствуваха 50 препода
ватели от Димитровград. 
Иа политическия семинар 
в Белград тази година са 
изпратени само двама про 
светни рабтника. Всичко 
това е в унисон с реше-

ална
постигнат

то.

А. Т.
От „Срещите на селата" — Важно е да се участвува

125 години училище в Долна Любата СИН)

Няма почивка, докато се строи училище
БЛАГОПОЛУЧЕНИЕТО ИЛИ НЕЩАСТИЕТО НА ВСЕКИ НА-

ОБУЧЕНИЕТО И 
Г. Зардаби

ние на Социалистическия съюз се 
взима решение да бъде изготвен 
план на сградата и да започне ак
ция но обезпечаване на строителен 
материал. Първите резултати се 
осъществяват още веднага: за ня.

„чудеса". За пръв път в общината 
се открива ученическа кооперация, 
учениците отглеждат 
машни птици.

РОД ЗАВИСИ ОТ ТОВА, КАК Е ИЗГРАДЕНО 
ВЪЗПИТАНИЕТО НА ДЕЦАТА. пчели и до- 

У чилшцето бива 
провъзгласено за „образцово" и с 
резултатите си в осъществяването 
на реформата

В основното училище „Христо Ботев'” редовно се попълва 
„Летописна книга", вероятно единствен документ от този вид в 
Босилеградска община. В книгата са записани и се записват всич
ки по-важни събития от дейността на училището след освобожде
нието от фшизма. Като такава тя е своеобразно свидетелство за 
възхода на учебното дело в този край през 40 свободни години 
на социалистическа самоуправителна и необвързана Югославия.

колко дни населението докарва 
200 м3 камъни и 400 м3 земя за
тухли. Това е началото на най-ус- 
пешпата акция ка населението, об
ществено-политическите организа
ции и народната власт в Долна 
Любата в периода на социалисти
ческото строителство. В течение на 
учебната 1956/57 г.

спечелва първото 
място във Вранска околия. Учени
ците засаждат 31 000 борови фи
данки по голините.

Довършителните работи и обза
веждането на училището продъл
жават все до 1962 година. За цел
та общината отпуска най-напред 
300 000, а по-късно още 1,5 
она динара, в акцията се 
и населението на Дукат и Църно- 
щица, понеже най-голям брой уче
ници от тези села продължават об
разованието си 
при основното 
Любата. в 
1962/63 г.

Времето от 1952 до 1956 година дружество и се открива читалище 
е период на завидно материално с радио (1954 г.). В началото на 
състояние
училище. Обезпечават се най-необ- ят на учениците и учителите, поне- 
ходймите нагледни средства и по же в Горна Любата се открива ос- 
този начин се създава възможност молетка. 
за откриване на кабинети по отде
лни предмети. Учителският колек- връшва експропияция на

се построява 
първият от трите етажа на новото 
училище. Селяните и кооперация
та доброволно обезпечават

долнолюбатското учебната 1954/55 г. намалява бро-на
мили- 

включвастрои
телния материал, а на строежа ра
ботят и мъжеПрез пролетта иа 1956 г. се из- 

частни
тив засилва дейността си на кул- площи до училищния двор, за да 
турното поле. В селото се оформя се обезпечи локация за построя- 
самодейно културно-художествено ване на ново училище. На заседа-

и жени, и учители, 
и ученици. Това е година 
ключителни резултати. Изграждат 
се спортни терени, училището по
лучава 1 ха площ и създава соб
ствена градина, откриват се уче
ническа работилница и . библиоте
ка и се правят първите 
крачки в провеждането на рефор
мата на
Новото училище

на из- в горните класове 
училище в Долна 

началото на учебната 
към долнолюбатското 

училище и официално се присъе
диняват ^ двете училища в Дукат 
(„Център" с две паралелки от I до 

клас и „Дудина" с една паралел
ка от 1

оч ? &
а в
Й ° к ШЕШк . Ш«II ВШт

успешни

основното образование. До IV клас)яо и четирикласо- 
училище в махала „Придол"

пт,^РНОЩИца)- В този период учи- 
щ о възмъжава и в самоупра-

1964/64* 0ТН0Шение- През учебната 
„рт г- се избира Учителски 
вет и се приемат 
равителни

получава покрив 
през учебната 1957/58 г. „Всичко

: т вото
Шт

това стана с местно самооблагане 
и доброволна работа на селяните. 
Стойността

'У-: .
§ ШШ>■ г на изграждането е 10 

милиона динара, кооперацията да
де 1,8 милиона динара, 
лото даде народът на Долна Лю
бата"

.4 съ-
първите самоуп-а остана-

ь ^
I“а а

документи.
„Летописнатапише 

книга". Високият 
сплотения млад

| — Следва —

Подготви: Кирил Георгиев
ентусиазъм 

колектив
нам прави
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Младежка трибуна * Младежка трибуна
ПОЛУГОДИШНИ РЕЗУЛТАТИ НА АКЦИЯТА 
„НАИ-ДОБЪр УЧЕНИК, ПАРАЛЕЛКА И КЛАС" В 
ОВО „ЙОСИП БРОЗ ТИТО" В ДИМИТРОВГРАД

ЗТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА СКС В БОСИ ЛЕГРАД

Трудности на младите 

трудности на обществотоВИСОК
СЪСТЕЗАТЕЛЕН ДУХ Съюзът на социалистиче 

ската младеж в Босилегрв 
дека община, организиран, 
в 43 първични младежки 
организаци, трябва 
ио-интензивно да действу 
в а върху идейно-организа
ционното и акционното си 
укрепване. При това марк- 
сическото образование и 
идейно-политическата под
готовка е важно 
за всестранно 
на младежта в системата 
на самоуправителната де- 
мокрция, всенародната от 
брана и обществената са-

в организациите на сдру
жения труд и за по-голяма 
активност върху подобре
ние условията в селското 
стопанство. С това, заяви 
той, до значителна степен 
ще се спре миграцията на 
младите от селата и от, об 
щината въобще. Толкова 
повече, че незаетостта е 
един от доминиращите 
проблеми на младите. На 
списъка за незаетите в Бо 
силеградска община има 
около 350 млади, от които 
4 души са с висша профе
сионална подготовка, а 32 
с полувисша.

налата седмица разшире
но заседание на Председа
телството на Общинския 
комитет на Съюза на кому 

още нистите в Босилеград, на 
което доминиращ въпрос 
бяха актуалните проблеми 
на младежта и задачите 
на Съюза на комунистите 
за действуването Сред мла 
дежта. в работа на заседа 

условие нието между другите учас 
включеше твуваха и Живко Младено 

вич, секретар на Председа 
телството на МОК на СКС 
в Лесковац, секретарят на 
Председателството на МОК 
на ССМ в Лесковац Драги 
Трайкович и председателят 
на ОК на ССМ в Босилег 

обществено-по- ■ рад, Иван Борски.
На заседанието между 

многото изнесени пробле
ми, които по един или 
друг начин зле се отразя
ват върху работата на пър 
вичните младежки орга
низации и въобще върху 
активността на младежта 
в общината, внимание за
служава забележката на 
Винко Стоянов, който меж 

су- ду другото каза, че една 
от причините за това е и 
недостатъчната грижа вър
ху кадровия въпрос в пър
вичните младежки органи 
зации в които не винаги 
се избират активни и на 
практика доказали се мла
дежи, които със своята ра 
бота и активност ще моти
вират и останалите. Секре 
тарят на Председателство
то на МОК на СКС в Ле
сковац, Живко Младено- 
вич се застъпи за създава 
не на по-благоприятни ус 
ловия за заетост на мла

ми- ди квалифицирани кадри

Най-добър ученик е Деян Манич от УМ клас, а 
най-добра паралелка — 1У-1 клас

В края на първото полу
годие в Образователно-въз 
питателната организация 
„Йосип Броз Тито" в Ди
митровград бяха сумирани 
полугодишните резултати 
ка акцията ,,Най-добър уче 
ник, паралелка и клас".
Въз основа на утвърдени
те критерии за най-добър 

провъзгласен 
Деян Манич от 1У-1 клас, 
а г з най-добра паралелка 
1У-1 клас. Второто и тре
тото място в „индивидуал
ното класиране" спечели
ха Даниела Костова от 11-4 
клас и Небойша Марко- 
вич от 1У-1 клас.

Организатори на тази из 
ключително важна акция 
са Акционната конферен
ция на Съюза на социалис 
тическата младеж и учи
телският колектив на ди

митровградското 
училище. Акцията има за 
цел да развива здрав със
тезателен дух сред учени
ците в обучението и извън 
класовата дейност и да ги 
насърчава за резултатно ан 
гажиране в младежката и 
останалите обществено-по
литически организации, са 
моуправителните 
сдруженията и дружества
та. При сумирането на ре
зултати се оценяват всич
ки постижения на учени
ка: успехът в училището, 
резултатите в съревновани
ята по отделни предмети, 
участието на младежките 
трудови акции, дейността 
в първичната организация 
на ССМ и ,СК, класовата 
общност, секциите и дру
жествата.

средно

ученик бе органи.

мозащита в делегатската 
систем и пр. С други думи 
казано, необходимо е още 
по-голямо

Секретарят на МОК на 
ССМ в Лесковац, Драги 
Трайко вич и председател
ят на ОК на ССМ. в Боси
леград Иван Борски, меж
ду другото изтъкнаха, че 
Междуобщинската и Об
щинската конференции на 
ССМ вече са предприели 
известни активности за 
по-го!пямо ангажиране на 
младите, преди всичко 
чрез различни видове съ
стезания в рамките на ак
циите „Млад селскосто
пански производител", 

„Млад работник — само- 
управител", „Срещи на се
лата", за учащата се мла
деж състезанието „Тито — 
Революция — Мир" и пр. 
Освен това раздвижена е 
и инициатива председател
ят на ОК на ССМ в Боси 
леград, щатно да бъде ан
гажиран в Общинската 
конференция, а не както 
досега функцията да из
пълнява като волонтер.

литическо ангажиране на 
младежта във всички обла 
сти. В това отношение по
нататъшното укрепване на 
първичните младежки ор
ганизации и омасовяването 
им, е една от приоритетни
те задачи. Разбира се, за 
да може да осъществи та
зи своя обществена роля, 
необходимо е всички об
ществено-политически 
бекти да се застъпват за 
създаване на условия за 
всестранно включване на 
младежта в разрешаването 
на всички нейни жизнени 

Преди всичко.

А. Т.

ИНТЕНЗИВНА КУЛТУРНО-ЗАБАВНА ДЕЙНОСТ 
НА МЛАДЕЖТА ОТ ЗВОНЦИ И ЯСЕНОВ ДЕЛ

На първо място 

— ентусиазмът въпроси, 
това са въпросите във връ 
зка със заетостта на мла
дите, проблемите на сел-

твърде успешно 
пред публиката в Звонци, а след това звончани госту
ваха в Ясенов дел.

Ясеновделчани се представиха ската и учаща се младеж. 
В противен случай и зана
пред ще имаме бездейству 
ване на младежките орга
низации и въобще на мла
дежта в общината.

Тези оценка е изнесена 
на проведеното през

най-хубав начин го потвър 
диха младите ясеновделча-

И през тази зимна ва
канция учениците и сту
дентите от Дерекула, кои
то бяха дошли в родния 
си край не стояха със скръ 
стени ръце. Напротив. Мо
же да се каже, че бяха 
твърде активни, особено ко 
гато става дума за подгот
вянето на културно-забавни 
програми и организиране
то на танцови забави. Да 
леч най-активни бяха мла
дежите и девойките от се
лата Звонци и Ясенов дел. 
Именно, -ясеновделчани из
несоха подбрана културно- 
забавна програма пред пу
бликата в Звонци, а след 
това звончани гостуваха в 
Ясенов дел.

ни.
Т. Петров М. Я.

Събуждане" от бездейносттаДОЛНО ТЛЪМИНО

гг
комисии. Между тях отдел Инак, в приетата прог- това отношение, както ни 
на активност трябва да рама за работа на първи уведоми Иванов, долнотлъ 
развият комисията за иде- чната младежка организа Минската младеж вече е 
й.по-полмтическо издига- ция между другото е зап- направила първите крачки, 
не и марксичсско образо- ланувано младежите акти Именно, в ход са подготов 
ванис на младите и коми- вио да се включат в разре китс за манифестацията 
сият,а за културно-забавен шаването на комунално- „Среши на селата" и чест- 
и спортен живот. битовите проблеми в село вуването на 8 март — Ме

то, преди всичко в довър ждународния ден на жена 
шнането на електрическата та. 
мрежа и разширяването 
на махленските пътища.
Отделно внимание «це бъ 
де посветено и на органи
зираното развитие на кул- 
турно-забавнид живот, ко
йто в Долно Тлъмино има 
хубава традиция. Оше по
вече, че местната общ
ност е помощта на СОИ за 
култура през миналата го- 
дииа реновира залата в 
кооперативния дом и о 
електрифицирането му се 
създадоха още по-добри 
условия за съдържателна 
културно-забавна изява. В

След три—четиригодиш
но бездействуваие, неотдав 
на в село Долно Тлъмино 
първичната младежка ор
ганизация възобнови своя
та активност. На учредите 
листо събрание, състояло 
се преди десетина дни, до 
лнотлъ Минската младеж, 

избра ново ръководство и 
прие акционна програма 
за настоящата година. За 
председател с мандат от 
две години е избран Крум 
Георгиев, за секретар Бран 
ко Велинов, а за член на 
Общинската конференция 
на ССМ в Босилеград Дра 
ган Иванов.

— Обсъждайки бездей
ността през последните 
две—три години, подчерта 
новоизбраният делегат на 
ОК на ССМ в Босилеград, 
Драган Иванов, константи- 
рахме, че повечето от при 
чините за това са от обек
тивен характер, но не изо
станаха и константации, че 
има и субективни причини. 
Бе отправена критика и 
по адрес на Председателст 
вото на ОК ма ССМ, кое
то не проявяваше интерес 
за работата на селските 
първични младежки орга
низации.

Според думите на Ива
нов ,не по-малко внима
ние първичната младежка 
организация занапред -ше 
посвети и на идейно-поли
тическото и

Програмите на 
самодейци от Звонци и 
Ясенов дел бяха наистина 
твърде интересни, а в съ
държанието им преоблада
ваха народни песни и тан
ци и хумор. Непременно 
трябва да изтъкнем приме 
ра на младите от Ясенов 
дел, които подготвиха пре 
красна културно-забавна
програма при почти ника
кви условия. Изглежда за 
този вид младежка дей
ност най-важното нещо е 
ентусиазмът иа младежи
те и девойките. Това по

младите

марксическо 
членовете, а 

бъдат
издигане на 
най-активните те 
предложени за приемане в 
Счоза на комунистите, 
тази насока комисията за
идейно-политическо

марксичсско обра-

В
Тъй като организацион

ното и акционно укрепва 
не на първичната младеж 
гса организация е една от 

задачи, 
съгласно

изди
гане и
зование ще изготви съотве 
тен план е определени те
ми, които ще бъдат изне
сени пред младежта.

първостепенните 
на събранието,
Устава на Съюза иа социа
листическата младеж оа 
формирани и съответни

М. Я.
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БАБУШНИЦАИНИЦИАТИВА НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ В ДИМИТРОВГРАД

Големи
комунално-хигиенични
проблеми

ГРАДЪТ ТРЯБВА ДА Е ПО-ХУБАВ
• В Димитровград няма пито една пейка, пито 

една зелена площ, а градският парк отдавна е пре
върнат в спортен център.

компетенция е и урежда
нето на града. Съгласни 
сме е топа, но в случая не 
е важно чия е идеята. Ва-(
жно е градът'да има поне 
десетина пейки за почивка 
па две-три празни простра 
нетна в града. Задното, ка 

обществецо-по- кт,о каза един от участни 
в цитс в разговорите, Дими 

тровград вероятно е един 
сТвеиият град без пейки и 
парк, а това имат и по- 
гОлемите села пъп пътреш-

Когато се спомене дума- Ьто тези няколко праз- 
та парк всеки си помисли ни площи имаха в предвид 
1 а град. Ако в това има участниците в заседанието.
! стила (а сигурно има) то- Заключено е е това да се 
шва какво можем да ка- запозная? 
жем факта, че Дими- литическитс структури 
тровград изобщо няма ни- общината и веднага да се 
го един. метър квадратен започне с работа, за да 
зелена площ, с пред- може набелязаните площи 
назначение за почив- до „Майските срещи" да 
ка нц хората. Човек, кой- бъдат уредени. За тази 
то^ в Димитровград дойде цел е договорено веднага постта. 
от друго място 11 след раз
ходка иска да си, почине, 
напразно ще търси поне 
едуа пейка да седне. По
следната пейка от някога
шния градски парк едва 
ли някой помни.

Изхождайки именно от 
тези факти. Изпълнителни 
ят отбор на туристическия 
съюз в Димитровград, с

ящето положение едва дей 
ствува. Изграждането 
септични ями в града не е 
решение, защото действува 
пето на подпочвени води 
през пролетта и есента съз 
дават пустош — разливат 
се отпадните води и „на
водняват" дворните 
та и често са източник за 
лоши „мсждусъседски" от
ношения. Освен това изли
ването на фекални води 
може да стане източник на 
някое сериозно заболява-

От ден на ден комунал
но-битовите и хигиенични 
проблеми в Бабушница на 
растват. В града., все пове
че се чувствува недоимък 
на вода за пиене, водопро
водната и канализационна 
та мрежа се нуждаят 
реконструкция и разширя
ване. Тези засега открити 
въпроси довеждат под въп
рос често пъти и поддър
жането на хигиената.

на

от
мсс-

Макар че Бабушница се 
намира недалеч от прочу
тото „Врсло" в Люберад- 
жа — в града често се чув 
ствува недостиг на вода. 
Каптираният извор за нуж 
дчте на Бабушница в Лю- 
Осраджа е недостатъчен, 
така че се върши „прели
ване" на вода от каптажа 
за регионалния водопровод 
Любераджа — Ниш. Това 
с временно решение, дока- 
го се пусне водопроводът 
за Ниш. А дотогава бабу 
шничани ще трябва да по
ведат повече сметка за пе 
стенето на вода.

не.

СМЕТТА — НА УЛИЦА
ТА, А ДОБИТЪК ПО МА
ЗЕТАТА

Друг застрашаващ хи ги 
спата въпрос е изнасянето 
на сметта и отглеждането 
на добитък и птици в 
града.

Според решение на Общ 
ниската скупщина 
тта трябва да се изнася на 
дез пъти в седмицата, но 
нито са определени точно 
местата, където тя да се 
оставя, нито пък „Комуна 
лац" редовно я прибира. 
Не се спазва и решението 
за неотглеждане на доби
тък в центъра на града.

Днес мнозина граждани 
си отглеждат добитък и 
птици. Наложените досега 
глоби не са дали резулта-

представитсли на местната 
общност и Самоуправител- 
ната общност за комунал
на дейност, както и пред
седателите на Общинските 
конференции на Социали
стическия съюз и

сме-
Съюза

на социалистическата мла
деж, проведоха съвместно 
заседание с основна цел 
да се предприемат мерки 
градът да получи по-хубав 
изглед. Самият факт, че 
такова заседание е прове
дено представлява напре
дък. Конкретно е догово
рено какво трябва да се 
предприеме и на кои пло
щи. С изграждането на 
тротоара от дясната страна 
на улица „Маршал Тито" 
от гарата към центъра, ка
то първо се налага засаж
дане на дръвчета. На края 
на тротоара е първата пра
зна и неуредена площ, ма
лък триъгълник, който с 
малко средства може да 
стане място за детска иг
ра или. за почивка на път
ници, докато чакат на рей 
совата спирка. Следващото 
празно пространство, кое
то все пак някак си е уре
дено, е празната площ 
пред съда. Тук миналата 
година беше предвидено 
да се направи чешма-па
метник, дори и макетът бе 
направен, но поради ня
кои причини този проект 
не бе реализиран. Отсре
ща на съда и Общинската 
скупщина се намират по
мещенията на „Металац", 
който вече се преселва в 
новите производствени по
мещения. Предложение от 
заседанието е, щом като 
помещението напълно се 
изпразни, да бъде срутено 
и на негово място да се 
направи зелена площ. Уча
стниците в 
знаят, че на тази площ е 
предвидено да се строи 
универзален магазин, но 
докато това стане по-доб
ре е да им>а поне трева. 
Накрая остава „Строшена 
чешма" и „Ширинта" сре
щу нея. Чешмата вече две 
години се възобновява, но 
резултатите са все още не
значителни.

Димитровград
ПРОБЛЕМ С НОВОЗА- 
СТРОЕНИТЕ ЖИЛИЩАШо се отнася до прове

ждане на работите, т.е. ре
ализация на предвиденото, 
трябва да се ангажират 
младите чрез трудови ак
ции. Средства, освен тури
стическия съюз, ще обезпе 
чат заинтересовани в града 
за неговия по-хубав изглед.

А. Т.

да се поканят всички дими 
тровградчани, които са „на 
страна" а са специалисти 
за уреждане на такива 
пространства, да участву
ват в реализацията на та
зи инициатива.

Може би някой ще рече, 
чс за това съществуват съ
ответни служби, в чиято

С развитието на проми
шлеността , нараства и 
броят на новите жилища 
и се стигнало до доста за 
труднено положение. Имен 
но, често се издават разре 
шения за застройване на 
нови жилища без предва 
рително да се поиска съг
ласието на комуналния и 
санитарния инспектор. И 
какво се получава? Граж
даните търсят да бъдат 
приключени към водопро
водната и канализационна 
та мрежа, а тя и без това 
е обременена и при наето--

ти.
Ще се наложи като необ 

ходимо в най-скоро време 
тези въпроси да се изучат 
и да се внесат в Общинска 
та скупщина на разрешава 
ге. Защото водоснабдяване 
то и отводняването на гра 
да са от огромно значение 
за поддържане на хигиена-

САМОУПРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ НА ИНТ 
РЕСИТЕ ПО ЗАЕМАНЕ НА РАБОТА В БОСИ. 
ЛЕГРАД ОБЯВЯВА ВАКАНТНИ РАБОТНИ 
МЕСТА

(У

та.Конкурсната комисия в ТО на Секретариата за 
общо управление и обществени дейности 
ОС в Босилеград обнародва

М. А.при

БАБУШНИЦАКОНКУРС

Потреблението в рамките 

на предвиденото
За попълване на вакантно работно място ШЕФ 
НА МЕСТНА КАНЦЕЛАРИЯ в Г. Любата, из
пълнител — 1
УСЛОВИЯ; Полувисша училищна подготовка на 
икономическа или управителна специалност, или 
средна училищна подготовка — гимназия, ико
номическа или управителна, с една година тру
дов опит и , положен професионален изпит.

ф Доколкото между приявилите се канди
дати няма с трудов опит и положен професио
нален изпит, ще бъде приет и кандидат без те
зи условия.

Ф Личният доход е според Правилника за 
разпределение на средства за лични доходи.

Ф С молбата кандидатите подават следните 
документи;

— кръщелно свидетелство,
— препис на дипломата или 

за завършеното училище,
— удостоверение, че кандидатът не е под 

следствие.
ф Молбата, с посочените документи изпра

щайте в срок от 15 дни от деня на обяването 
на кнкурса, до Конкурсната Комисия при ТО 
на Секретариата за общо 
ствени дейности в ОС в Босилеград.

ф Молбите ще се решават в срок от 30 
дни от деня на изтичането на конкурса.

Молбите с непълна 
се разглеждат.

В, затрудненото електро- 
положение пе

стенето на ток в Бабушни- 
шка община 
ред плана. През изтеклата 
седмица поради прекъсва
не иа производството в ня
колко производствени це
ха (поради липса 
пление), изразходването на 
електрически ток беше зна 
чително намалено, 
покрай това са

Всички потребители на 
ток са задължени да на
малят изразходването му с 
15°/о, с изключение 
зи, които
под 200 киловат-часа.

енергийно

върви спо- на те-
изразходват из-

Както ни уведоми Стани 
мир Илич,на ото- директор на 
Електродистрибуция в Ба- 
бущница 
на ток ще става

свидетелство изразходването 
в предви

дените рамки и когато про 
нзводствените 
започнат да работят. Най-

заседанието Но и
взети мер

ки същото да се намали с 
15 прцента. мощностиТака напри- 

осветлениемер, уличното 
е намалено с 50°/о, витри
ните са осветлени

големи потребители на ток 
са „Тигър” вътрешна ав- 
тогума (15 000 квч) и Фа
бриката

управление и обЩе- съвсем
скромно, 
употребата на допълните
лно отопление с 
малено е и напрежението 
иа тока.

а забранена е
за глинени изде

лия (с дневно потребелние 
от 10—12 000 квч).

ток. На-документация няма да

М. Антич
СТРАНИЦА 10
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БАСКЕТБОЛ: СРЪБСКА ЛИГА — „ИЗТОК"

ДОКАТО ДВАМА СЕ КАРАТ... МРА ЗА МЕРАКЛИИ
„АСЕН БАЛКАНСКИ" — „ТРАЙКО РАЙКОВИЧ" 

(ВУЧМЕ) 99:73 (51:40)
ПИРОТ: залата на Педагогическата академия. 

Зрители около 100 души.
„А. БАЛКАНСКИ": Геров 42, Петровия 12, Симов 

16, Рангелов 14, Николов 2, Леков 2, Сотиров 11, Ми
ланов, Тодоров, Цоиевич й Тошев.

Баскетболистите на „А. митровградените баскетбо- 
Балкански" продължават листи по вкуса на мерак- 
с победите. Този път „жер лиите на баскетбола. Лю- 
тва" бе баскетболният от- бителите на баскетбола, 
бор от Вучйе. Това бе съ- дошли на този мач,-се на- 
щинска екзибиционна иг- слаждаваха от прекрасни- 
ра на -домашния отбор от те акции и прецизни уда- 
Бучйе. Това бе същинска ри в течение на всичките 
екзибиционна игра на ди- 40 минути на играта.

Пред Изпълнителния съ
вет на Общинската скуп
щина в Димитровград, не
отдавна 
на Горското стопанство от 
Пирот да му се 
да залеси над 300 
ра голини в района на се 
ло Горни Криводол, 
редством на съюзната тру
дова акция 
Нишо необикновено да не 
се обади същевременно и 
„Сточар" т.е. ООСТ „Ни
шава", която

ва и този път налице се яви 
старата констатация, че 
„Нишава" в много случаи 
не знае с кои площи раз
полага или пък няма дока
зателство, че тези площи 
са нейна собственост. От

а това може да трае с го
дини, те ще си останат не 
залесени. Какво това зна
чи, не е нужно да се дока
зва. Но това трябва да 
представлява оЩе едно пре 
дупреждение за съответна
та служба в „Нишава" да 
предприеме мерки и да 
■направи списък на своите

се намери иска

разреши
хекта-

друга страна, ако тези пло 
щи са нейна собственост 

, (надяваме се.
пос-

ще.бъде
„Пирот 85".

твърди че 
тези площи са нейна соб
ственост.
и в Горската секция.

Същото казват

Поражение след две продълженияРешавайки 
Изпълнителният 
предложението 
специалисти, тези голини 
непременно да се залесят 
през 1985 година, имайки 
предвид, че това е послед
ната година, в която се от 
пускат средства за тази 
цел от общността и има ре
ална възможност да се по 
строи горски път до тези 
и други места.

Чия собственост са тези 
площи. Изпълнителният съ 
вет изобщо не ' разисква, 
защото това трябва да се 
разреши между „Сточар" 
и Горското стопанство от 
Пирот. Независимо пък 
от това „Нишава" трябва 
веднага да достави иск, ка 
кто и Горското стопанство, 
за да не бъде после късно. 
Независимо от всичко то-

иска 
съвет прие 
на своите „ПАРТИЗАН" — АЛЕКСИНАШКИ РУДНИЦИ — 

„А. БАЛКАНСКИ" 112:107; 102-102; 94:94 (45:47)
АЛЕКСИНАЦ, 22 януари 1985 г. Спортният цен

тър — зрители около 200 души.
„А. Балкански": Геров 55, Рангелов 20, Сотиров 

18, Петровия 12, Миланов 2, Тошев и Цоневич.

. Съдишска драма в алек- 
еинащкага зала р дуела

скетболисти доказаха, че 
знаят още как да играят 

л-тежду двата най-добри от добре и че трудно може 
бора в Сръбска лига („Пар някой да ги победи. Това 
тизан" е на челно хмясто с 
. Радан") изигран е прекра
сен мач. В качествена иг- пешно представят Димит
ра, пълна с обрати, победи ровградския спорт навред 
телят бе излъчен едва след по терените на Източна

Сърбия.
Инак през февруари око

Гората — неоценимо богатство

така), „Нишава" трябва 
да ги залеси. Представите 
лят на „Нишава", който 
присъствуваше на заседани 
ето на Изпълнителния съ 
вет заяви, че те поемат 
задължение за това, оба
че нямат изготвена програ 
ма по залесяване.

площи, да уточни къде са 
и... дали са нейна собстве
ност. Защото, има много 
случаи след последното 
землемерство частни лица 
да са запиоали тези площи 
на свое име. Всичко това е 
недопустимо, но е възмож 
но, благодарение на без
отговорното отношение на 
„Нишава" към тези проб
леми.

показа, че въпреки труд
ностите те и занапред ус-

две продължения на мача.
И всичко би било в реда 
на нещата, ако съдията не нчателно ще се знае да- 
реши кой ще бъде победи- ли ще се строи зала в Ди- 
телят. За съжаление побе- митровград или не, а тога- 
ди отборът на „Партизан" ва ще се види дали има и 
с голяма подкрепа на съди основание това състезание, 
ята Живкович от Ниш. 1

И така: докато двама 
се карат, тоест спорят чия 
собственост са тези площи, А. Т. понеже всеки мач се играе 

Но въпреки поражение- настрана, 
то димитровградските ба Д. Ставров

е ТУК, КРАЙ НАС...
В ЮГО-КУПАТА НА МФС ВРАНЯ

Радника - съперник за респектКому служат рейсовете'? »
какви обяснения, освен ня
колко сочни псувни. И 
ето Ц. Александров има 
„щастието" отново да сс 
качи на същия рейс при съ 
щи,я шофьор. И не мина 
добре, само защото тогава 
потърсил обяснение от шо 
фьора за тогавашното 
„произшествие". Обиден и 
унизен пред останалите 
пътници, той все о>пс не 
може да разбере защо се 
случва така?-

Понякога, разбира се не 
без причина, всеки от нас 
като йътник се е озовал в 

запита:

право своеоволно да 
хвърли било кой от пътни 
ците, ако не му се е харе 
сал, или си има от по-ра- 
но „нуредени сметки"?

из- И тази година в състе
занието за купата на Мар
шал Тито, футболистите 
ма ФК „Младост", от Боси
леград, за съперник още 
в първия кръг получиха 
един от по-силните отбори 
в мсждуобщинския футбо
лен съюз Враня 
„Радник" от Сурдулица. 
Самият факт, че вече ня
колко години „Радник", ус
пешно се състезава »в Ни
шка футболи дивизия, а в 
настоящото футболно пър
венство е кандидат за гор 
пата част на таблицата, 
потвърждава това. Но въ
преки това футболистите 
па „Младост" и любители
те на футбола в Босиле
град, очакват, преди всич
ко добра и мъжествена иг
ра, с достатъчно вълнува
щи мигове и пред едната, 
и другата врата, и повече 
голове, разбира се поне 
един повече във вратата на 
футболистите от Сурдули-

бира се за това трябва 
добре да се организираме, 
всички да изпълняваме за
дълженията и максимално 
да се ангажираме — спо
дели Борис Тасев, един от 
по-старите футболисти на 
„Младост".

Инак, срещата за купа
та на Маршал Тито се иг
рае на 3 март и същата 
Ще послужи на треньора 
Георги Георгиев, като ге
нерална проверка пред над 
настоящото футболно пър
венство, което започва на 
24 март. В първия кръг 
„Младост" на свой терен 
посреща първокласирал- 
ния се отбор от есенния 
полусезон ФК „Терновци" 
от Терновац.

Тези дни футболистите 
на „Младост" от Босиле
град започнаха с редовни 
тренировки. Тренират два 
пъти дневно на игрището 
край Драговищица. Засега 
тренировките са насочени 
към укрепване на физиче
ската издържливост, а щом 
като времето се подобри и 
снега се стопи ще 
пат и упражнения с топка 

терен, х и различни варианти в иг
рата.

положение да се 
кому служат рейсовете? Въ
просът съвсем не е за под
ценяване, въпреки че отго
ворът може би изглежда 
прост.- всеки знае — 
пътниците! Случката, за 
която искаме да.разкажем, 
като чели опровергава та 
зи азбучна истина.

Най-сетне рейсът тръгва. 
Тишина. Положението с 
неловко, защото шофьо
рът може да спре рейса 
и да не вози. „Спорният" 
пътник слиза в Бребевни- 
ца с ОЩе неколцина пътни 
ка. Започва да разказва ка 
кво е предхождало този 
екцес. Преди десетина де
на, тъкмо когато сс завър 
нал от Германия, се качил 
на рейса в Димитровград 
за село. Имал щастието 
да пътува, т.е. да вози съ 
щи-ят шофьор, който не 
пожелал да отвезе пътни
ците до Бребевница, но 
прод'ьлжил за Мъзгош. На 
в'ьзражснията на пътници
те, които трябвало да слс 
зат на предишната спирка, 
спрял рейса в една от мъз 
гошките вади, след което 
пътниците е трябвало да 
се върнат пеш по заснеже
ния път при температура 
от минус десетина граду- 

Шофьорт не дал

ФКна

Именно на 3 февруари 
1985 година пътувахме с 
рейса за Забърдие, Димит 
ровградско, на рейсовата 
линия Димитровград — Мъ 
згош. В автобуса се качи и 
нашенеца на временна ра
бота в ГФР Цветан Алек
сандров. Веднага 
рът започна да го омалова 

на общо смайване

Остава и въпросът за по
ведението на шофьора Вен 
ко Иванов от „Ниш-експ- 
рсс". Нима има правото 
да си налапа волята над пъ 
тницитс, които честно за
плащат услугите и търсят 
поне малко уважение ка
то хора ? Нима неговйят 
личен доход не зависи от 
това колко пътника 
превезе и какви услуги ще 
им окаже? Всъщност, слу
чилото се е тъмно петно

шофьо-

жава и 
на останалите пътници сле 
дват предупреждения: 
да напусне рейса, или сам 
ще го изхвърли.

ще
или

ца.не само върху неговото 
име, но и върху името на 

органи-

Пътникът му остави па
рите за билет и примирен 

Оста
— Безспорно, е, че „Рад

ник" с фаворит, но и ние 
имаме сили и възможнос
ти за победа. Още повече, 
че играем на наш 
където зрителите ще ни бъ 
дат огромен съюзник. Раз-

сядз на седалището. 
палите мълчат и изчакват. 
Обидите плюшат като кар 
течен откос. Един е силен 
— останалите са подчине
ни. Значи, шофьорът има

неговата трудова 
зация, относно „Ниш-скси-

започ-

рсс".
М. Я.Здснка Тодороваписа.
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Хь/Ч®р • сатира • забава
• НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

Само през зимата
губи време и за четене. Малко ли му с 
това, че постоянно го викат за събра
ния и заседания.

„Братство" нека получава, обаче са 
мо през зимата...

Тогава има време за четене на ве
стници и книги. Инак, щом дойде лято 
— излиза работа и няма време за вест
ници — обясни баба Даца.

13сс пак, Слободан Димитров се або 
пира па вестника, а кога го е чел, той 
си знае...

Отидох преди няколко години, до- 
като о'де беше жива баба Даца Депко- 
ва, да попитам сина й Слободан Дими
тров, председател на местната общност 
в Поганово за новините в селото.

Като привършихме с работа, въп
реки че местната общност получава 
в. „Братство", Димитров поиска да се 
(абонира и лично на вестника.

— Това не може да стане! — наме
си се майка му Даца.

— Защо така — попитахме в изпс-

Изплели си 

нрошньуту
У последно време се критикую поедиии хо

ра за неактивност. Каже се, теквия пече да пип- 
иу нещо у мсснуту общност. У меенуту общ
ност се праидаю дека су претрупани с общест- 
веиу работу у трудовуту организации). Ка там 
погледате — опи и там нищо не работе на об
ществен план. Ако Ьи послушате на събрание — 
тамо износе дека су претрупани с обществену 
работу — у меенуту общност.

И тека; ткаю ли ткаю на разбоят.
А защо?
Па никой йоще нейе узел да седне и да

пада.
М. Андонов— Защо ли? И е може Данча да си

ХУМОР — Тогава щс ти донеса 
„препоръки" от десетина 
мои бивши момичета,..

— Толкова бдях на си
на си, възпитавах го, насо
чвах,- полагах големи гри
жи, и на края — нищо. Пу 
ши, пие, скита но жени ...

— А защо не предприе
меш нещо тогава?

— Не мога. 
ме води със себе си?

— Оооо! Какво виж
дам при теб? Носиш пръс 
тен?
- Да.
— Да не си се 

вече?
— Какъв въпрос! Та ни

ма мислиш, че го нося 
чисто удоволствие..

Двама приятели сподсл-оженил
Постоянно ит.

види кои су тия другари, да погледне технуту 
активност и у местнуту общност, и у трудовуту 
организации), и да им каже у очи истинуту. 

Теквия обикновено съга мисле само

— Съпругата ми утре за 
минава в командировка за 
четири седмици.

— Ами, ти тоябва да се 
радваш!...

— Ако не бъда навъсен... 
тя няма да замине!

от

на
Младеж пита мома:
— Съмнявате се в моята 

любов?!
— Еествено.

себе си.
Срещат се двама ьрияте 

ли и единият започва да 
се оплаква:

А по-рано док су тражили работу, сигурно 
нейе било тека. Знам например кикво правеше 
мой приятел Аврам оди Желюшу.

Първо с муку побеже оди Бурелат. Там не
що продаде, нещо тека с^ стои и денъска необ
работено. Направи си ижицу у Желюшу.

Некико успея да се заглави на работу у 
„гумаруту". А док да се заглави — садеше ту- 
тун у Желюшу на н>иве кое у з имаш е на изпо- 
лицу. Тегая имаше време и тутун да производи, 
и активно да работи и у меенуту общност. Ак-

и док

МЪЛРОСТТА ПРГЗ ‘ВЕКОВЕТЕ ■СОЙ

( Един придобит опит е по-важен от седемте пра- ф 
вила за мъдростта. — Защо не се ожениш с 

Лена?

— Има недостатък при 
говоренето.

— Язък. А кой?
— Не умее да каже „да".

♦Арабска ♦
тиван беше у сваку акцию. Активан беше 
децата да изучи и да им найде работу.

Щом бая Аврам си изплете 
он поче да се „губи". Нема га нигде. Нити 
уключуе у акцие,
ОЬута се.

:За пътя не се пита слепец.
Виетнамска крошнюту♦ се: нито дооди на събрания.

В добри ръце всеки лък стреля добре.
Японска ♦ — Щастлива ли си с мъ

жа си?

— Много, даже! Толко
ва съм щастлива, като 
че ли не е моя мъж?

Преди извесно време га питал едън комшия 
защо тека работи, а он му казал:

— Абе, брат ми, гледам оди дру!)и.
Нейе прав бая Аврам дека га вечи нищо не 

интересуе, ама — и он каже, дека, гледал оди 
дру!)и.

!
Душата на човека е най-великото чудо на света.

Данте

Човешката раса е подобрила почти всичко ос
вен себе си.

И са кикво: требало би некой да се сети,
па малко да размърда и баю Аврама и други
те кои су кино н>ега. Да не гледаю само себе 
си, него да гледаю и себе — а и да мисле и за 
дру!)и. Ещо, кино гребе работа на бая Аврама, 
требе и на дру1)и. Кико требе на децата на бая 
Аврама — требе и на децата

Спиноза Посред нощ се събужда 
съпругът и дърпа 
гата си:

— Слушай, чух някакъв 
шум. Изглежда, 
щата се намира мъж.

— Ох, най-сетне! — 
стснва сънливата жена...

съпру-
Човек се познава в игра и на път.

Италианска :
на сви...

!Тайната на вечната младост е да научаваш все
ки ден по нещо ново.

че в къ.
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