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• ДЕЛЕГАТСКАТА БАЗА ИСКАШЕ КОРЕННИ ПРОМЕНИ 
ТЕЛНАТА СИСТЕМА, А ПОЛУЧИ СЕ ПО-ЯСНА ФОРМУЛИРОВКА 
ЩЕСТВУБАЩИТЕ РАЗПОРЕДБИ

СЛЕД НЯКОЛКОМЕСЕ- 
ЧНИ твърде оживени ра- 
зисквания в Социалистиче
ска република Сърбия' за 
измененията в - избирател
ната система единодушно 
е оценено, че работата не 
е завършена докрай, защо 
то предложените измене
ния имат предимно фор
мален характер и не пре
махват затрудненията, пред 
които е изправено общес
твото, очакванията не са 
удовлетворени.

Стигна се до извода, че 
първо е необходимо да бъ 
дат променени някои кон
ституционни разпоредби и 
промени в политическата 
система, за да се създаде 
място за промени и в из
бирателната система.

Така най-накратко може 
да се предаде съдържание
то на разискванията във 
връзка с измененията 
избирателната система, ста 
нали в три съвета на Ску
пщината на Социалистиче
ска република Сърбия.

Дадена е подкрепа на 
някои от предложените из 
менения, но те нямат съ
ществен характер.

В ИЗБИРА
НА СЬ-

Най-добро 
ние за това е. че е напра
вена крачка напред'само 
във връзка с доизясняване
то на отделни разпоредби 
в избирателната система, 
докато някои конкретни 
промени не могат засега 
да бъдат внесени.

Онова, за което с месе
ци се разисква 
или повече делегати, си 
остава по старому. СъЩО 
е положението и с така на
речения променлив деле
гат.

потвърж де во от страна на делегати
те във връзка с предложе
ните изменения 
нения в избирателната си
стема.

и допъл-
Въпреки че в общото 

обществено - икономичес
ко развитие на Босилегра- 
дска община, селското сто 
панство трябва да бъде ед
на от приоритетните раз
войни отрасли и въпреки, 
че за интензивното му ра
звитие съществуват благо
приятни условия, основна
та организация на сдруже-. 
ния труд „Напредък'’, ка-

Инак, 39-те заети в тази 
стопанска организация, спо 
ред шестмесечния финан
сов баланс са осъществи
ли общ доход от 192 236 000 
динара и в сравнение със 
същия период на 1984 го
дина е увеличен с 54 на 
сто.

На заседанието беше из
тъкнато. че все още не е 
намерено и във връзка 
предложението дали всич
ки селскостопански произ
водители. без оглед на об
лик н степен на 
пост, могат да 
свря делегация в местната 
общност.

с

един
сдруже-

образуват В структурата на този 
доход нвй-голямо участие 
87,5 на сто има изкупува
нето на добитък и прода
жбата от месо, а най-мал
ко 0,1 на сто селскосто
панското производство. За 
осъществяването на този 
доход
178 739 000 динара и същи
те в сравнение с минало
годишните през тоя пери
од, бележат увеличение от 
55 на сто.

то внедрител на селско
стопанската дейност, в то
ва отношение все още не 

по-сериозни
Отделна работна група, 

както е заключено на засс- 
ланисто на трите съвета на 
Скупщината на СР Сърбия, 
ще наппави опит да даде 
по-пълен отговор на мно
жество от повдигнатите въ
проси.

Останало се е на стано
вище да си остане един 
делегат, без да му се оп
ределят заместници.

И във връзка с избирате 
лнмте бюлетини и зана
пред ще си остане в си
ла законното решение ко- 
гато избирателят закръжи 
повече кандидати от броя 
който се избира (имаше 
предложение такива бюле
тини да бъдат провъзглася 

недействителни).
че в

предприема
мерки. Както и досега и
понастоящем изкупването 
на добитък и в различни
те видове купо-продажни 
отношения, без каквото и 
да е участвуваме в произ
водството или пък чрез
раз лични м елиор ационни
мерки в п о д об ря в а пето « а 
пасищата, е тяхна главна 
и основна дейност. С дру- 13 496 000 динара, а чис
ти думи казано, селскосто- Т1,ЯТ доход 9 596 000 Дина- 
паиокмтс производители ра увеличение 84 на сто. 
всс ошс са единствени кре- тази сума 33 лични
д-итори на тази селокосто- доходи са изразходвали
папска организация в Бо- .8 880 000 динара, увеличе- 
силеград. ние с 87 на сто. а за раз

ширение на материалната
основа на труда 484.000 ди

са изразходвани

.По Ю октомври настоя
щата голина ппедпожени- 

- закони шс тоябва да 
бъдат ви е сони в дневния 
пгп

Доходът е увеличен с 43 
на сто и възлиза нав

на съвместна сесия на 
Скуп-вани за

Изтъкнато беше, 
някои региони в 
бия като например в 
мадия и Поморавие съще
ствува известно недоволст-

всичките съвети на 
шината на Социалистичес:СР Сър-

република Сърбия.Шу- ка

с. И.
Казаното потвърждават

и фактите, че в структу- нара, увеличение с 28 «а 
пата па обшия длход осъ-

л
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СЮК сто и без средства, за съв

местно и обшо потребле- 1 
ние. При

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА
шестион през първите шест 
месеца на настоящата го
дина, селското стопанство 
участвува с 0,1 на сто и: 
крайно нередовното изпла
щане за изкупения доби
тък. Не са малко и слу
чаите, където отделни ссл-‘ 
скостопански 
тели, за

Подготовка са документи за 

единството и съдружието
това- средният 

личен доход по зает през 
първото полугодие в тази
стопанска организация въ
злиза ца 26 793 динара.

Имайки предвид, че из
разходваните орелства бе
лежат по-голямо увеличе
ние от увеличението на об

Председателството на Централния ко- трябва да бъде резул!ат ог сьвмсс1сп 
митГна Сгюза на югославските кому- труд с покрай,шнеките комитети т СК 
писти на заседанието си от 13 септем- е създадена работна група ® 
ври обсъди непосредствените задачи в диша Гачич р ”й сте-
осъицесгвяването на становищата на Пре Фунович, Шпиро 1 гм
дседателотвото на ЦК на СЮК за ак- фанооич, Ммлутин Милошевич, Сина,
туалните въпроси от отношенията, вър- Сахити, Байрам Селими, Вукашин - 
ху които се основава единството щ чар и Мирослав Фршщуски. Докумслпм 

Социалистическа (република на работната група, коя го ще с I ..
месеца за изработката му, ще се обсъ
ди преди да бъде внесен в дневния ред 

Договорено е веднага да се мине на заседанието в ЦК иа СЮК —
към изоаботка на програма по осмае- заседания на Председателствата иа ЦК
стояванена™стадовищата на ЦК па на СКС и на покрайпипските комитети 
СЮК, който трябва да сс обсъди и при- в Косово и Войводипа Съответни ак™, 
емс на заседание на Централния коми- /гоени и облици ща работа на този план 

Съюза на комунистите в Сърбия, са предвидени и в покраишиискитс ко-

производи- 
прододен доби

тък, чакат за пари и по ш,чя доход, а преди вопч- 
пет-шест месеца, без как- ’ ко отделно увеличение от- 
вато и да е лихва. Разби- читат средствата, които са 
ра сс, „Напредък" работи 
с тези средства, но не за 
подобряваме на пасбища
та водопоите и др. Те се из

под ограничение, нужно 
е занапред много по-голя- 
мо внимание да се посве
ти върху опазването на 

ползуват за изплащане на пропорциите при разпре- 
лмчпи доходи на заетите, делението иа дохода, раз- 
които през първите шест бира сс в полза на срсдст- 
мосецп иа настоящата де
лова година по отношение

дружието в 
Сърбия.

вата за укрепването на ма 
термалната база на органи 
зацията п трудещите се.па същия период през ми

налата година са ‘увеличе
ни дори с 86 на сто!

тет на
За подготовка на този документ, който митото.

У М. я.



][ ПО СВЕТА И Н НАС
АРЖЕНТИНСКИЯТ ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИ ЮГОСЛАВИЯ ПРОБЛЕМЪТ, НАРЕЧЕН ВЪНШНИ ДЪЛГОВЕ

Полезни разговори Призив за ДИЗЛОГ
Проблемът във връзка с външните дългвв» 

развиващите се страни получи сериозни политически 
димеизин

ви
Радовпц Влайкович 

и Раул Алфонсин на
правиха всестранен 
обмен на мнения, в 
конто се изяви близ
ост или идентичност 
ва възгледите

Министерската 
реиция на необвързаните 
страни в Луанда прие ре
золюция за дълговете на 
развиващите се страни, с 
която се призовават прави

коифе- родната общност не изна
мери спешни, справедливи 
и дългосрочни 
па проблема се казва 
золюцията от Луанда.

Призовавайки развити
те страки-поверители към 
диалог за дълговете. Ми
нистерската конференция 
подчертава, че той трябва 
да обхваша проблемите на 
дълговете, разходите на 
икономическото приопосо 
бяване на развиващите се 
страни, въпросите за ожи
вено Финансиране на раз
витието. намаляване на ли 
хвите и свръзване на от- 
плащаяето с определени 
пропорционалност в изио 
сното стопанство и много
годишното репрограмира-

решения 
в ре-

телства на развитите стра
ни и международните фи
нансови и банкови инсти
туции да поведат диалог 
с развиващите

В началото на седмица
та аржентинският прези
дент Раул Алфонсин на
прави двудневно официал
но приятелско посещение 
в нашата страна. Посеще
нието в Югославия бе на
чало на европейското тур
не на Алфонсин.

югославско-аржентин-

се страни 
за отплащаяето на дълго
вете.

Тъй като проблемът с 
външните дългове на раз
виващите се сбрани получи 
сериозни политически ди- 
монзии. 
конференция застана на 
становището, че този про
блем трябва да бъде обсъ
ден като политически въ
прос. Защото отплащането 
на дълговете става все по- 
тежко бреме, което оста
вя все по-тежки нарушения 
в икономическата структу
ра на много страни. Дълго 
вете ще станат още по- 
непоносими, ако междуна-

Сьрдечно посрещане: Радован Влайкович МинистерскатаВ
и Раул Алфонсинските разговори 

високо равнище беше на
правен обмен на 
на мнго теми, а акцентът 
бе сложен върху провежда 
нето на някои идеи от Ми 
нистеоската

на най-
необвързаните, а осо

бено визията за по-нататъ
шно действуване на Дви-

звиващите се страни, а 
също така и от сътрудни
чество с развитите страдан 

югославоко-аржентин 
ските разговори в Белград 
бяха разгледани и въпро
си. свързани с икономиче
ското сътрудничество как- 
то на билатерален, така и 
па международен план. С 
особено внимание бе раз
гледано югославско-арже
нтинското икономическо 
сътрудничество. Обща е ко 
нстатацията, че то не е на 
задоволително равнище. За 
напред стопанските дейци 
от двете страни трябва да 
поддържат по-редовни ко
нтакти. за да бъдат изуче
ни пазарите. Ще бъде сфо 
омиран съвет, който ще 
насърчава икономическо
то сътрудничество между 
Югославия и Аржентина. 
Утвърдени са и конкретни 
проекти за стопанско сбли 
жегае на двете страни.

мнения

не.Вжението и за укрепване на 
дееспособността му.. В ра- 

конференция зговорнте бе константира- 
на необвързаните страни в но, че в Луанда бяха про- 
Луанда. Делегациите на

Министерската Конфе
ренция предлага въпросът 
за презадълженостга на па 
звиващите се страни да 
получи приоритет още на 
предстоящата сесия на Об
щото събрание на ООН.

валени опитите за идеоло 
гизация на Движението на 
необвързаните страни. До
кументът от Луанда бе оце 
нен като основа, на коя
то вижението ще се насо
чва към историческата си 
мисия.

Влайкович и Алфонсин 
се съгласиха, че трябва да 
се полагат големи усилия 
за да не се стигне до изо
ставане в техноложкото ра 
звитие на развиващите се 
страни, понеже такова дао 
ставане още повече ще 
увеличи пропастта между 
развитите и развиващите 
се страни. Бе подчертана 
и необходимостта от взаи
мно сътрудничество на ра

деете страни, оглавявани 
от Радован Влайкович и 
Раул Алфонсин. положи
телно оцениха тази среща

КАДРОВО УКРЕПВАНЕ НА КИТАЙСКАТА 
КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯНА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ 

ИЗБОРИ В ШВЕЦИЯ

Ветераните отстъпват 

местата сн на по-млади
Левицата
отнесе
победата 64 членове и кандидати за члевова ш ЦК яа 

ККП подадоха колективна оставка, ко*то бе приет» 
на Четвъртия пленум на ЦК

На 16 септември т.г. в 
Пекин се състоя Четвърти 
пленум на Централния ко
митет на Китайската 
мунистическа партия, кой
то откри широк простор за 
големи кадрови 
във връха на партията и 
утвърди основните идейни 
насоки на седмия петгоди
шен план за обществено 
и икономическо 
на Народна република Ки
тай.

Социалдемократите и ко
мунистите спечелиха 178 
от общо 349 места в шве
дския парламент

дадоха колективна пиемв- 
на оставка, която бе прие
та на Четвърти» пленум 
на ЦК на ККП.

Два дни след Четвъртия 
пленум се състоя Нацио
нална конференция на кон 
грешите делегат, на ко
ято всестранно бяха разгле 
дани кадровите промени 
и националният план. На
скоро ще се състои и Пе
ти пленум на ЦК на ККП. 
който всъщност ще бъде 
Финал на тази голяма ак
ция. а особено на масово
то попълване на партий
ния връх. Цялата акция 
трябва да приключи до 
края на месеца.

И през следващите три 
години с Швеция ше ръ
ководят социалдемократи
те, които заедно с кому
нистите отнесоха победата 
на проведените в неделя 
парламентарни избори, ка
то спечелиха 178 от общо 
349 места в шведския пар
ламент (Раксдаг).

Според първите резулта
ти управляващата Социал-

ко-
ВЪЛНА ОТ ПОСКЪПЛЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ

промени

Сушата покачва цените
Въз основа на решение на Министерския 

на НР България са повишени цените на голям брой 
произведения и на комуналните услуги.

съвет развитие

От Централния комитет 
залитаха 64 личности 
ито съчиняват 18 на сто 
от целокупния брой членр 
ре и кандидати за члено
ве на ЦК на ККП. Те

Бензинът и дизел-гориво 
то са поскъпнали с 35 на 
сто, а мазутът за отопле
ние с 8 на сто. Забранена 
е употребата на течните 
горива и електрическата 
енергия за отопление на 
помещения, които «е се 
ползуват постоянно. Пови
шена е и цената на вода
та и телефонните такси. 
Министерокият съвет взел 
решние за рязко намалява 
не на вноса на жестоки 
питиета и за голямо уве-

ва 5 лева, а цената на 
меденото месо е увеличе
на със 7 на сто. Колбаси
те и други подобни изде
лия са поскъпнали с 40 на 
сто. На листата на произ
веденията с повишение на 
цената от 20 до 30 на сто 
.се намират строителният 
материал, боите и лакове
те и електрическите уреди 
за домакинство.

демократическа партия на 
Улоф Палме е

ко-
опечелила 

глаоовете на 44,9 на сто 
избиратели и 159 места в 
парламента, а Лявата пар
тия на комунистите (ВПЮ 
5,4 на сто гласове и 19 ме
ста. Блокът ,.на десницата 
(консервативните. либера
лите и коалицията на пар
тията от центъра и Хрис- 
тияяо-демократическата ца 
отия) спечелиха общо 171 
места.

Улоф Палме, който за лмченис на цените им. 
четвърт път ще бъде шве- Пърженото кафе (нвмеле- 
лски премиер, заявил, че но) е поскъпнало рт 36 на 
победата на социалдемо- 60 лева за килогрЛ!. Пока 
коатите е победа на така чени са и цените на внос- 
наречения шведски трети ните цигари, шоколадите 
път. който, кбгато става и шоколадовите изделия.

икономиката, не деликатесните видове си
рене и луксозните храните 
лни стоки. Килограм сви- 
ноко месо (без кости) егру

по-

ПРЕДВИЖДАНИЯ ЗА 2020 ГОДИНА

7,7 милиарда динара
Нигерия' '5БГрТилш,В ^ ИнД0Не3"*’
па сто жител„ТаТа Щ* *И,еЯТ над 50

се ГОД№а световното население щесе увеличи от сетащнитг 77

’ Индонезия, Нигерия и Бразилия След 
над ® те3" Иет общо ще* живеят

на Вввопп* жмтели * света. В сгранмте-член- 
ят на 1ГКОНОМИЧеска общност бро-
■от 322^,^ Ще,се намали с 12 милиона 
година ОНа 18 1985 «а 310 милиона в 2020

Средното увеличение 
цените на .комуналните ус
луги възлиза на 13 процен-

на

та.
Българското правител

ство е съобщило, че уве
личението на цените пред 
ставлява мярка, с 
трябва да бъдат компенси
рани щетите от природни
те бедствия.

която

тдума за 
е популярен, но шведски
ят народ разбира неговите 
предимства.

особено от 
миналогодишната и тазго
дишната суша.
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МОК НА СКС В НИШ ЗА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ В НИШКИ РЕГИОН

БРАТСТВО И ЕДИНСТВО 

ЮГОСЛАВИЯ Да се реализират 

плановетеБратството и единствотока деня, то е хема 
е нашата съдба,
съдбоносните

е не само тема 
на нашето съществуване, то

години Кна™ Се ИЗб0РИХМе - най- МеждуобЩиноката кон- електрически машини и 
ференция на СКС в Ниш' апарати, в преработвател
на 13 септември т.г. обсъ
ди резултатите на стопан
ската дейност в Нишки ре
гион в периода януари __
юни с обзор ,на

нашата история ване на научния потенци
ал. несъответно разпреде
ление на средствата за 
чни доходи и пр. Поради 
това

Сдружението на ната промишленост, про
изводството на кожени обу 
вки и галантерия, произ
водството и преработката 

постигна- на тютюн, преработката 
през юли на каучук, цветната и чер

ната металурии. Намале
но е производството на въ 
глища, производството и 
обработката на немстали. 
производството на тран- 
опортни средства, химиче
ски. изделия, в електросто- 
паиството и пр.

писате
лите на Черна гора и Об
щинската скупщина в Ива 
нград организираха 
дневен научен симпозиум 
,;Ю поел адският 
зъм днес".

надмощието на ди-човечност- 
понеже е единствената 

под знаем то
та.

е необходимо по-бър 
зо реагиране, понеже ста
ва дума за така 
субективни слабости 
носните

на която
изправихме всички, 
то в нейните 
кости славянски и неславя- 
нски, а

седву-
защо- 

о снови са наречени 
в ос-тите резултати 

т.г. От анализа на Служба 
та по обществено

патриоти- 
таз годишната 

„Брат- 
единство — Югос-

организации наосновните 
са твърде отпорен 
^ каза Бъркович.

Според д-р Душан Иче-
най-същественият 

прос е: какво 
ме.

кости
матери-

счетово- 
че през 

месеца на

тема на който е: сдружения труд. 
В моментадство се вижда, 

първите шест 
тази година

ство и 
лавия".

— Днес и утре 
ворим за най-съЩествена-

е нужна ин- . 
идейно-полити- . 

ческа акция на всички со- . 
цналиетически

тензивна
стопанските 

организации са реализира
ли най-значителните за да- 

• Промишленото произ
водство е стабилизиран
няма прекъсвания на про- В уводното си изложе- 
изводствсния .процес пора- ние Славка Илич, изпълни 
ди недоимък на суровини, телен секретар на МОК на 
ЕЪзпроизводствен матери- СКС, изтъкна, че СК тряб- 
ал и енергия. Физически
ят обем на производството 
през седемте месеца . на 
годината е по-висок с 4,6

ще го- вич ВЪ- самоупра- 
вителни сили, за изработ
ка на нови - средносрочии: 
планове, както и план 
следващата година, на ос
новните

отбранява- 
какво създаваме и ка- 

кво искаме да създадем’ с. 
братството и

та тема на нашата странна 
— за братство и 
в Югославия. Това 
не само на деня

чи
единство о и зае тема 
това е 

тема на нашето съществу
ване, 
ба. за

единството. 
Народоосвободителната 

борба и социалистическа 
революция изрично е -би
ло ясно с , кого си в брат-- 
ство й

В
организации на 

сдружения труд. общини
те и региона като цяло.

това е нашата съд- 
която се изборих- 

ме в най-съдбоносните
ва да се бори по-конкрет-

го- но за премахване1 на. отри-единство. Така и 
днес е. важно да се знае 
с кого можем, а с кого не 
можем да' бъдем братя и 
да живеем в единство. За_. 
щото, ни, тогава, ни сега 
не са. братя 
свобода и нови обществе
ни отношение и

МОК на СКС в Ниш се 
запозна с хода на избор
ната дейност в СК 
прави 
членовете

дини на нашата история 
— каза Йеврем Бъркович,
председател на сдружение 
то на писателите на Черна 
гора. откривайки симпози
ума.

Братството и единство
то е нашата вековна паро
ла, на която отговаряме са 
мо с една единствена дума 

Тази
идея за първи път истин
ски се осъществи в наша
та революция. Това озна
чава, че втора, относно но 
ва. социалистическа Юго
славия настана на най-ос- 
•ковните основи — на бра
тството и единството на 
всички нейни 
народности, 
ва не е втора, а първа Юго 
славия. понеже е социали 
етическа, защо е на всич-

цателните тенденции, как- 
вито са: намалено учас
тие на стопанството в до
хода, високи производстве
ни разходи, големи коли-

и на-
на сто и. „това увеличение 
е над средното равнище в 
СР Сърбия, с 1,4 индексни 
точки. От 27

разпределение на 
на Политичес

кия актив със задължение 
да помогнат на първични
те партийни 
В разискванията

борците за промишлени чества залежали стоки, все 
отрасъла, седемнадесет от- оше недостатъчно използу- 
белязват увеличение, ■ а де- ване на построените цехо- 
сет намаление на физиче- ве. недостатъчно използу- 
ския обем на производст- ване на възможностите за 
вото. Увеличение е отбеля сдружаване на труд и сред 
зано в производството н.а ства. недостатъчно използу.

организации, 
взе учас

тие и Радован Пантович, 
член на Председателство
то на СР Сърбия.

народни
те изроди и националисти
те. Ни работниците, твор
ците на новиЮГОСЛАВИЯ . .. ценноста. и 
лентяите и готованите. Не 
се изгражда 
онези, които се

Б. К.
единство с 

стремят 
да запазят, възобновят или 
завоюват монопол над уп
равляването със средствата 
и хората. Нито с тези,' ко
ито раздробяват сдруже
ния трVд и делят югослав
ските народи.

На научния симпозиум 
в Ивгнград. който преди
звика особен интерес сред

ОТ СЪВМЕСТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАТА НА МОК НА 
ССТН И МЕЖДУОБШИНСКИЯ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ В НИШ

Откровена дума за слабостите 

и проблемите
народи и 

Всъщност то-

обществе-ки ни, понеже е авноюв- 
ска, защото е създавана и 
създадена по мярката и

югославската 
пост бяха изнесени голям 
брой научни съобщения. Неотдавна на съвместно 

заседание ма Председател
ството на МОК на ССТН 
и Председателството на 
М сж добшин ски я сит I ди ка
лен съвет в Ниш бс обсъ
дена кадровата политика 
в Нишки регион и проск- 
тодокумситите за избори
те в делегатската система 
и за Правилата за пред- 
кандила I що I игата дейност 
и кандидационната постъи 
ка за избиране -на членове 
иа делегации и делегати. 
13 уводното изложение Ста 
нимир Стимснкович, пред
седател на МОК иа ССТН 
изтъкна, чс пред Социали
стическия съюз, Синдика
та и останалите обшсствс- 
ио-пол ити чсски о рган I иза-
ции стои значителна акти
вност във връзка с пред
стоящите избори за деле
гати и членове на делега
ции. При това. той под
черта, че днес най-важна 
е битката за икономическа 
стабилизация, което е един 
от основните критерии в 
предстоящите избори. То
па изисква във всяка оре
дя да се оцени как в Со
циалистическия 
Синдиката се 
ват принципите иа кадро
вата политика, измедасмо-

стта на кадри, колективна
та работа, ограниченото 
п р е I гз б и ра и е. п р е д л а га н ето 
и избирането на делегати 
с цел да се доизгради и 
усъвършсиствува 
телната процедура. В изло 
женисто и разискванията 
също бс изтъкнато, че в 
предстоящата 
дацмонна активност трябва 
откровено ла се разисква 
за трудностите и пробле
мите във всяка среда, как
то и за предстоящите за 
дачи. Нужно е да се даде 
отчет за всички труднос
ти, които са резултат па 
субективни слабости: без
делие, «ваш. безотговор
ност. нсдисциплина, неефи 
каопост и п-р. Не бива да 
се изостави >и въпросът за 
изкупуването па пшеница, 
особено в средите, които 
ис са изпълниш плана: за
що все още нс с завърше
но сдружаването в агро
номи л-екса; 
трудови колективи ПОСТОЯ
ННО отчитат загуба! защо 
съществува небрежно от
ношение към обществена
та собственост -и пр.

В подготовката за избо
ри трябва да сс обезпечи 
масово участие па трудо
вите хоро и гражданите и

пълна демократизация на 
целокупната избирателна 
процедура.

В работата на съвмест
ното заседание взе учас
тие и Радмила Цветкович, 
член на Председателството 
на РК на ССТН в Сърбия, 
която изтъкна, че предсто
ящите избори са шанс за 
оценка и проверка на по
стигнатото. а най-важните 
девизи на предстоящите 
избори са: отговорност, пу 
бличност. демократичност 
и обективност.

В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ЗАПАСНИТЕ КОМАНДИ
РИ В НИШКИ РЕГИОН

избира-

Анализ на моралния лик
предкаиди-

Забелязва се, че и някои запасни коман
дири посягат на обществената собственост, не 

заключения и становища,уважават приетите 
приемат мито, запимават се с корупция ,..

лко основни въпроса: има 
ли и колко запасни коман
дири са извършили углав
ни и други наказуеми дея
ния, колцина са изключени 
от СК или пък сами 

редовете

П рсдседателст- 
вото на Междуобшинската 
конференция на Съюза иа 
запасните 
Ниш задължи председател 
ствата на всички общин
ски конференции в Ниш
ки . регион да 
анализ на моралния лик 
на запасните командири в 
собствената среда и да го 
представят в, МОК ,на СЗК 
в Ниш /ю средата иа 
томя ри т.г. Тези анализи 
са твърде необходими, за- 
игото на обшсството нс е 
все сяно какви 
команлуват с 
на зашитата в 
война.

Анализът трябва да съ
държа отговори иа ггяко-

Затова

командири в

са
нанапуснали 

партията, в каква 
у тях е развито чувството 
за дисциплина и отговор-

степенизвършат

пост отцосио чувството, 
че сс числят към славна
та Титова армия и пр. защо някои

ок-

Тази важна задача тряб
ва да бъде 
сътрудничество с 
ските секретариати за из
роди а отбрана и 
ските отбори за всенарод
на отбрана и обществена 
самозащита.

изпълнена в 
обшин-хора шс 

единиците 
евентуална , съюз и 

осъществя-
обшип-
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БЛБУШШ1ЦЛ
ДИМИТРОВГРАД

Псе по-голямоВРЕМШ ВЪРВИ
ДАНЪКЪТ ЧАКА

;Г съобщениявнимание на пътните
Па развитието на път

ните съобщения в Бабуш- 
'нйшка обтина от ден на 
дои се придава все по-го
лямо значение, тъй като 
тази стопански изостанала 
община в Нишки регион с 
отдалечена от железопът
ните съобщения.

Покрай изградените вече 
десетки километри маст
ни пътища и свързването 
на районните центрове с 
центъра па общината Ба- 
буншица. през настоящата 
година трябва да бъде за- 

. жии»—И.

на в Бабушница да ингер- 
венира и сьс свои средст
ва само и само този уча
стък от пътя да се. завър
ши и по такъв начин път
ните съобщения до Звои- 
ска баня да , започнат да 
действуват отново.

В срс/тчосрочната разво
йна програма съшо е вне
сено. • че и 
пътните 
шината те се дава преди
мство. зашото са от огро
мно значение за 
неио-икономичсското й Ра~ 
звитие.

С местно

вършен и регионалният 
път Бабушница — 3волска 
баня, който до село Звон- 
ци „пристигна’' още пре
ди две години и спря.

Едно' поради недоимък 
на средства, а друго и по
ради слаба организираност 
и оперативност на регио
налната общност за пъти
ща в Ниш — пътят от 
Звбнци ло Звонска баня 
бавно се строи.

Затова през средата на 
настоящата година се на
ложи Общинската скупщи-

По събрания данък Димитровградска обши- : 
па се намира на последно място в региона. Не-' 
събрани са около 16 милиона динара

!

алннтс проблеми и, което 
може би е 
премахване на ■ рахатиото 
състояние, оценява Дими-

Неотдавна делегатите на 
Общинската скупщина: не 
искаха да обсъдят матери
ала за оспоообенрстта - на 
Секретариата -за общо уп- 

за изпълняване 
задачи.

най-важното.

занапред на 
съобщения в аб-Славов, делегат натър

Общинската скупщина. В 
подкрепа на това той изтъ

равление
на предписаните 
Именно, в подготвения ма
териал се говори само ка- 

докато

кна примера, че в чекмед
жетата на някой рефемнт 
едно решение за наслед
ство. което е минало воич- 
ки съдебни процедури, е 
стояло цели шест години 
и един месец. От друга 
страна начело на този об
щински орган вече три го 
дини се намира изпълня
ваш длъжността директор, 
а по закона това може да 
трае само шест месеца. Ин 
спсктоо по стопанство съ- 
шо с години няма.

Имайки всичко това пре

общест-

кво е направено.
■яма нишо за това

направено и още 
какво трябва да се

самооблаганекакво
Л -1по- начин, н©не е или по друг

следващия средносро 
период в Ба-

Ш
1тШ-. , .тШ: V ШШтработи. Особена загриже

ност делегатите 
за работата на управление 
то за обществени, прихо
ди. За него често става ду
ма и на събранията на 

политически

през
чен развоен 
бушнишка община ще тряизказаха
бва да бъдат реконструи
рани и модернизирани към 
140 километра пътища за 
които ще трябва да се 
обезпечат над 100 милир-

' *
■ : .'Обществено

те организации. Причина
та за това е съвсем нали
це, ако се има предай а
че между жителите на об- дай д не можем да не си

поставим въпрос: възмож
но ли е всичко това? Ни-( 
ма в органите на управле-. 
нието могат да се случват$ 
такива пропуски? И какво 
правят комунистите в тези’ 
общински органи. Зачитащ 
ме лошото материално по-! 

на ложение и училищната’ 
конференция подготвеност на заетите

данъчното, но защо с г~ . 
лини нишо не се предпри
ема и едното, и другото 
ла се подобри. В края на 
кивитата от добрата ра
бота на заетите тук зави- 
пд бюджетът та а община- 
та а от това и много дру
ги неща. зашото все пак 

всичко не е все едно дали в ка- 
гята на общината.ще има 
16 милиона или не.

на динара.
Очаква се съшо така и 

регионалната 
тслиа общност за пътища 
р Ниш ла осигури средст
ва за поправка и

път Бела паланка
някои участъци от

Щ
самоуправи

пвя Ш̂
 у

значително е ние 
които все

шината 
лото ма тези, 
още ке са получили реше- 

задълже-
! • >] модер- 

оегискналнчя
Зв.пия за данъчно 

ние за 1984 г„ да не гово
рим за 1985, а пред вда- 

1986 г. Както

•* Щш които вече някои са него
дни за съобщения.•- §га вече е и 

бе изтъкнато на заседание 
на Председателството 
Общинската 
на ССТН, (която все 
разисква върху анализа, кр 

не приеха) 
дължат на -об-

Звонци М. А.
в!

о-!пак
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА ССТН В БО
СИЛЕГРАД ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИйто делегатите

гражданите 
шината във вид на данък 
около 16 милиона динара. 
А това е. трябва да при
знаем. огромна сума. има- 

големината За способни 

и смели надри
йки предвид 
на общината. По 
личи, че в този обшинУ.ки 

необхопчмо раз-орган е 
решаване на кадровия въ
прос. след това на матери- А. Т.

мобилизиратПрез миналата седмица тото той изтъкна, че пред- си
в Босилеград . се проведе стоящите избори за члено-
заседание на Председател- ве на делегации и делега-
ството на Общинската кон- ти в скупщините на обще-
ференция на Социалисти- ствено-политическите и са-
ческия СЪЮЗ. В центъра на моуправителни общности
вниманието бяха задачите и за лица за най-отговор
на Социалистическия съюз ннте функции са задача от
в предстоящите избори за приоритетно обществено-
членове на делегации и политическо значение. А
делегати. На заседанието Социалистическият съюз и
присъствуваха и Зоран Ста Съюзът на синдикатите и Председателството на ОК
икович, член на Републи- всички други организирани на ССТН в Босилеград об-
канската конференция на социалистически сили на- съди и даде съгласие за
ССТН и Петар Милосавле чело със Съюза .на комуни приемане на Обществения
вич, секретар на МОК на 
ССТН в Лесковац. Предсе 
дателството обсъди и прие 
план за подготовка и, 
провеждане на изборите 
за членове на делегации и 
делегати, които ще се 
проведат през пролетта на 
1986 година, и Проектопра 
вилата"за предоандидаци- 
онна активност и кандида- 
ционната процедура.

пример 
трудовите 
преди всичко са способни, 
смели и решителни кадри. 
Това безспорно изисква на 
временна и обстойна под
готовка. при срочно изпъл 
нение и на останалите за
дачи. набелязани в избор-

хора и коитоМАСУРИЦАНА 13 СЕПТЕМВРИ В

Комеморативио
тържество ните материали.

тях бе изпълнена култур
но-художествена програма 
с революционно съдържа
ние.

Масури-Революционна 
ца, Сурдулишко. на 12 и 
13 септември т.г.- по тър- 

начин ознаменува
стите, имат отделно значе- договор за трудоустроява
йте и отговорност за успе- ’неТо в СР Сърбия, който 
шното

жествен 
гибелта на патриотите, ко
нто загубиха невините си 
-животи от българските фа- 

Тържест-

На 13 септември пред 
Паметника в центъра на

провеждане, според
Боян Миланов, секретар на 

Още повече, че предстоя- Общинската 
щите избори се. провеждат

им изложението на

селото пред стотици участ 
ници в НОБ, ученици, пи
онери. числящи се към 
ЮНА и граждани, се със
тоя незабравим историчес- 

’ ки час. Бяха положени ве 
нци на представители от 
общините Сурдулица. Вра
ня, Войник, Лебане и Вла- 
дичин хан, както и от Ле-

- самоул роди
телиа общност за трудоус
трояване. съдържа 
телни изменения и допъл-

шистки злодеи, 
вото започна на 12 с тър- 

ш ме-
в затруднени обществено- 
политически и стопански 
условия и при известен за 
стой в развитието на

зна-чи-
жествено заседание 
стната общност и органи
те на ■ обществено-политиче 
ските организации в село- 

Гости бяха социолози-

пения. преди всичко по от
ношение на приоритета

заемането и който 
има за цел да подтикне 01) 
ганизациите на сдружени? 
труд за по-ускорено заема
не на нови, преди всичко 
млади и школувани кадри.

са-
приПорадимоуправлението. 

това, подчерта Лазаров, за
то.

СР Сърбия, коитоте от
край лагерния огън „Пар 
т-изанска вечер" изслуша
ха възпомонания за събити

село през Вто- грама в революционен дух.

всички '•Постове от местни- 
Встъпително изложение те общности па до най-от- 

изнесе Иван Лазаров, пре' говорните функции в об- 
дседател на ОК на ССТН- 
в Босилеград. Между дру-

сковац. Бе изпълнена й 
културно-художествена про

шината трябва да се изби
рат лица, които с личния

Ята в това 
-рата световна Ст. Н.война. За

М. Я.
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БОСИЛЕГРАД: В ПЪРВИЧНИТЕ 
НА СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДИМИТРОВГРАД

За безработните (не) 

се води сметкаНови ръководства 

до крак на 

годината
Въз основа на 

иитс задачи на Съюза 
комунистите, 
синдикатите и 
Со циал и етиче ската 
деж в Нишки регион, при 
ети на 31 май тази годи
на, в Димитровград за 12 
септември бе насрочено за 
седание. на което, да 
водят разговори върху реа 
лизацията на приетите про 
грами по заетост, провеж
дането на закона за ста
жанти и определяне на де 
сЬицитиите професии. На 
договора

равителиата общност за за 
етост в Димитровград.

На договореното заседа- 
представителите

грижа на заетите. Отсро
ченото договорено заседа
ние иаГгкрасноречиво по

па каза каква грижа се води

съвмест
на

Съюза на 
Съюза на 

мла-
ние
трудовите организации тря за тези, които с години 
бваше да дадат отчет за чакат на бюрото за зае- 
заемането на незаети лица тост. В подкрепа на това 
в своите организации. Тря- ще посочим факта, че от 
бваше. защото от покане- заплануваните 257 на ра

бота са приети през първи 
те шест месеца само 107 
лица или 41 на сто. Пла
нът за приемане на ста
жанти също е осъществен 

с 48 на сто. От

ните на заседанието се от
зоваха само представители 
те на обществено-политиче 
ските организации и Само 
управителната общност за 
заетост и едии-двама дире само 
ктора. От трудовите орга- 32 организации на сдруже 
иизации ле намериха за ни* труд и трудови обшно 
сходно да дойдат на лого- сти стажанти са приели 
вора. Ако се има предвид, само девет, което говори, 
че ..активността на социа- че има места за приемане 
листическите самоуправи- на стажанти, а това е. зна- 
телии сили върху осъщест- ем. и законно задължение, 
вяване.то 'политиката за за
етост, трябва да* бъде със
тавна част на борбата за ченото заседание тези, ко- 

стабилиза- ито не дойдоха на заседа
нието. дано си спомцят. 

за тези отсъствия нямат че и те са били незаети 
никакво оправдание. А не - и дано дойдат поне да ра

зискват по този въпрос.' 
ако вече нищо конкретно

се
На отчетно-изборните събрания Ще се обсъ

ди досегашната активност и ще бъдат приети 
акционни програми за предстоящия период

Изфождайки от факта, 
че предстоящите избори в 
Съюза на синдикатите се 
провеждат в затруднени об 
ществено-иконмически ус
ловия, настоящата изборна 
активност, много повече 
отколкото досега, трябва 
да бъде конкретна, отво
рена и самокритична. Тя 
трябва да бъде насочена 
към по-нататъшно укреп
ване на социалистическото 
самоуправление и решава
не на трудещите се. осъ
ществяване на запланува
ните развойни задачи и 
програми, повишаване на 
производителността, пре
махване причините за де
фицит. укрепване на мат® 
риалната основа на труда, 
по-нататъшно разширява
не на самоуправителното 
сдружаване на труд, и сре
дства, осъществяване пра
вото на работника да ре
шава за средствата за об
щото и свъместно потреб
ление. Много повече отко,- 
лкото досега да се цени 
производственият труд. а 
личният доход да се съз
дава въз основа на трудо
вия принос.

ват, 
своите 
целите на
ното социалистическо 
щество. Затова трябва да 
се изнамират 
ливи кадрови решения, да 
се изберат кадри, 
заслужават доверето на ра
ботниците. ,

но и да осъществят 
интереси, съгласно 

самоуправитсл-

бяха повикани 
председателите на първич
ните младежки организа
ции. председателите на ра
ботническите съвети и ръ
ководителите на трудови
те организации, представи 
тели на обществено-поли-

об-

нащеполуч-

копто До провеждане на отсрр
типерките организации и 
Общинската скупщина, об
щественият пра во защит
ник. инспекторът по тру
дя директорът на образо
вателно-възпитателната ор
ганизации ,.Й. Б. Ти то" и 
представители на Самоуп-

икономмческа 
пия", тогава става ясно, че

В предизборната'и избо
рна дейност всички пър
вични синдикални орган
изации. бе 'изтъкнато на 
заседанието, трябва само
критично да обсъдят състо 
янието в собствените си 
среди, ангажирането на 
всеки й въз основа на то
ва да изнамират най-подхо 
дятп решенпа занапред. 
В това отношение отделно 
внимание трябва да посве
тят върху подобряването 
на жизненото равнище на 
работника, преди всичко 
чрез създаване условия за 
обществено хранене, ре
шаване на жилищния про
блем, здравна и социална 
защита и пр, С една дума, 
предстоящите избори дав
ат възможност за откров
ен диалог по всички досе- 

Това бе Изтъкнато на за- га проблеми, отделно в 
седание на Общински* си- организациите и въобще в 

съвет в Босиле- Съюза на синдикатите.

веднъж и" не само пре.д 
безработните, с * повдигнат 
глас сме заявявали, че гри не предприемат, 
жата за безработните е А. Т.

СРЕШИ И РАЗГОВОРИ

От базата 

в базата
Томислав
Станоевич

АКО КАЖЕМ само, че Томислав Ста- завършил шлосерски занаят, продължил
активно да работи в младежката орга- 

Бабушница е ипзацмя в Бабушница. На няколко пъ
ти отивал на младежка трудова акция, 
като се завръщал с ударническа значка, 

принос Освен това намирал време и за спорту- 
в ване.

ноевмч работник в химическата проми
шленост „Лужница” в 
е усърден и примерен работник и добър 
и активен обществено-политически деец 
и че неотдавна е удостоен за
към развитието па самоуправлението 
трудовата сп организация с

случай Деня па освобождението на 
Лужница — 6 септември, не сме казали 
много. Заслужава и повече да се каже за 

41-годишен лужиичаиин. Томислав 
Прикс, както популярно 

го наричат. Той е един от ония обше- 
СТЦ С1Ю-1Ю ЛИ ТИМ СОК И ДСЙ ЦИ,

изтече мандата, се връщат на

— Играех няколко години в състава 
за „Лужница”, обикновено в нападател. 
Футболната игра ми доставяше голямо 
удоволевне — казва Станоевич. Но вси
чко е до време.

От 1960 година работи в химическа
та промишленост „Лужница'’. Повече 
пъти с бил похваляван и награждаван 
за хубави резултати. Бил е секретар; на 
първичната организация на Съюза на 
комунистите, секретар на фабричната 
конференция на Съюза на комунисти
те, председател на ' синдикалната орга* 
мизацп* и пр. А от 1980 до 1984 зае-;; 
маше поста секретар на Общинския;;ко
митет на Съюза на комунистите. %•;. ;

Томислав Станоевич активно работи 
в своята трудова организация й:извън 

място, пея. Понастоящем с член ' на‘ Работ^шГ 
чсскня съвет и член на редица обшиш 
ски обществено-политически ’ ОДганйза- 
IVIпI. М ’ • •

Заслужава да сс каже й тОва, че за 
което проведох 15 години Т. Стайбсбйч не :6' ймйл:,1Ш- 

послужи за наби- то едно отсъствие от раббта;.
— Дългосрочната програма За сго- 

паиска стабилизация — изтъква СтЬно- 
ович може да изпълняваме само с уси
лен труд, в което членовете на Съюза 
на комунистите винаги да бъдат в пър-

ЕМБЛЕМАпдикален 
град, на което бяха прие
ти изборните документи и

по
Предизборните 

пия ше сс проведат до срс 
дата на октомври, а избор 
иитс да края на ноември. 
Изборната

зассда-

определени изборните сро 
кове и задачи, които тпя<5- 

се реализират в 
предизбор-

този 
Станоевич

ва да
предстоящата 
на и изборна активност.

скупщина ше които слсд
се проведе до края на де
кември. когато ще

както им
работното място и там сс „потвържда
ват” наново . ..бъде

учреден нов Общински си 
избрани

Съгласно с това. в пред
изборната и изборна дей- 

която с това ззеедан'

Вярно с — каза Станоевич. след 
ка^ро сск-

идикалсн съвет.
като проведох четири години 
ретар па ОК па СКС, имах възможност 

една самоуправителна общ-

ко-членове на отделните
членове па Мсж-

ност.
ие и започна, всяка пър-

синдикална органи- дуобщинския
съвет в Лссковац.

мисии и да отида в 
лост па интересите за секретар, по от
казах. Роших да се върна обратно, в

Най-добро

синдикаленвична 
заци* 
стесенис 
дали

без каквото и да с 
трябва да оцени 

самоуиравителн-ите 
обществено-икономичс-

отношення в органи-

М. Я. базата, откъдето и тръгнах, 
сс чувствувм на работното си 
зпсповод в отдела за скстратурзия па 
пропил вагони нишки и „Лунжица”. Раз
бира сс, от първия ден след връщането 

продължих с общсствено-нолитичсс- 
дейност. Времето,

и
ските

си,зацията на сдружения тр- 
кадрово с доб- кауд и дали 

рс устроена.
па отговорен пост мм 
райе на опит, който прилагам във все
кидневната си работа — казва Стапос-

трябва даАктивността пич.
за цел синдикалните 

и въобще Сц- 
сс афирмира-

има
организации

Жизненият ггьт, който досега е из
вървял Томислав Станоевич също е из
пълнен с активност. В родното си село 
Радошовац, след като завършил основ
но училище бил председател иа мла
дежката организация. Сетне, слсд като

в-итс редици.
А примерът на Томислав Станоевич 

е е дни от тях.

нд и катът да 
като обш ест вс и о-ло л ити ч - 

иа рзбо-еска организация М. Андонов
тниците, която да ги орга- 

само да изразя-низпра не
СТРАНИЦА 5
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стопанство • 1тойз1ЩсшШм
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА „МЛЧКАТИЦА" В СУРДУЛИЦАДИМИТРОВГРАД

Планово развитиеДребно стопанство 

нрупни проблеми Най-голямата стопанска организация в Сурдули 
шка община — стоманолеярната и фабрика за ма
шини „Мачкатица”, която работи в сясстава иа про
мишления гигант „Иво Лола Рибар" от Белград,, се 
развива планово и ежегодно постига добри резултати. 
През изтичащи» петгодишен план инвестиционната 
програма за производство на стоманени лагери е 
изпълнена. През настоящата година производството е 
почти реализирано, според плана.

Дребното 
под което най-често се по
дразбират-частното зана
ятчийство, в Димитровгр
адска община не се нами-

стопанство. материалното положение 
•на общината м на почти 
всички занаятчии. Все пак 
•не я отхвърлят пито ед
ните, пито другите. Мо

ра често на дневен ред на же би ако се намери под- 
заседанията на разни об\^- бодяща локания, със съот- 
инскп органи и тела. Оба- твстсн договор и учас- 
че, между малкото частни тиена всички заиитерососв- 
занаятчии. които все оше ани може нещо и да се 
поддържат някои занаяти, 
състоянието в този стопан-

десет на сто, но след като 
вече бяха се регистрирали 
иа друго място. Сигурно е. 
че всеки трябва да бъде об 
ложсц .с данък, но все пак 
трябва да се зачитат, при 
определяне на съшия, ня
кои спсцифичпости в раб
отата им на територията 
на общината

милиона долара. Във фаб
риката се правят спойки 

п ромишл ено стта 
СССР. Досега на тази стра 
на за доставени 300 тона 
на стойност 90 милиона, 
динара. Предстои ново под 
писваме на договор за до
ставката на оше 400 тона 
на стойност 120 милиона

Очаква сс напълно реа
лизацията на шест хиляди 
стоманени лагери и чети- за 
ри хиляди тона отливки.
През юли са реализирани 
стоки па стойност от 130 
милиона
август реализацията с до
стигнала сума от около 
160 милиона динара.

на

•е постояннаски отрасъл 
тема на разговор. Същото динара, а през
беше и на тези дни пров
еденото събрание на синд 
икалната организация на
частните занаятчии, динара.

През първото шестмесе
чие на текущата година е 
произведена 3706 тона про 
дукция. което ше рече. че 
по отношение на същия 
период на миналата годи
на са произведени 
тона, или за 45 на сто по
вече.

Общи*т доход е достиг
нал сума 826 530 616 дина
ра. или увеличение с 63,7 
на сто, доходът възлиза 

циментовите 213/91 113 динара. или 
някои мини. 29,1 на сто повече, а чи-

170 092 735

За отбелязване с, че мо
щностите на тази фабри
ка не се ползуват докрай, 
поради разтройството на 
пазара. Допуснато с да се 
внасят стоманени лагери, 
въпреки че сурдулишката, 
фабрика може годишно да 
произведе над 10 хиляди 
тона такива лагери.

Сурдулишката фабрика 
се наложи с качество и 
сега поддържа добри дело
ви връзки в 
фабрики и
Такива връзки години на
ред се поддържат с „Бео- 
чин". „Колубара", „Благо
дат", „Леце" и Пула. В ското шестмесечие, 
течение са разговори за ва да се отбележи, че из- 
подписване на договор и разходваните средства съ- 
с циментовата фабрика щ0 бележат високо увели- 
„Далмация-цимент" от чение — 86 на сто. или
Сплит. общо са дадени 612 739 503

динара.
Благодарение на добро

то производство и пласме
нта на продукцията, през 
шестмесечието са отделе
ни 4 373 330 динара, или 
за 62.4 на сто повече оре- 
дства за резерви. Средни
ят пък личен доход на за- 

за 300 етите е достигнал сума
_____  .26 772 динара.

Още едно сведение кра- 
. сноречиво говори за въз

ходящата линия на разви
тие на стоманолеярната и 
фабрика за машини „Ма
чкатица". Именно през 
1980 година в тази фабри
ка са работили към 520

От около 60 зарегистри
рани занаятчии в града и 
селата, на събранието до
йдоха едва десетина. Меж
ду отсъствуващите бяха и 
председателствуващите две
те „занаятчиоки" делегац
ии. което май-красноречи- 
во говори за незаинтеййсо- 

на занаятчиите

2200

ваността 
за собствените проблеми. 
За бездействието на друж-

44
Занаятчийските работилници — в дотраяли дюкяни
направи. А сигурно че не
що трябва да се направи 
понеже множество заная
ти. тъй необходими изчез
ват. а младите не проявя- 

От ват ‘интерес.
В крайна сметка получа 

иа ва се впечатлението, че ос 
вен данъчната евиденция 
не се предприемат никак
ви мерки.

В подкрепа на това е и 
фактът, че поради данъч
ната политика всички ав- 
топревозници /с изключен
ие на един/ са напуснали 
Димитровград и са се ре
гистрирали в Прищина.
Наистина данъчното обла
гане на т»х е намалено с

сството значително -влиян
ие те саие има и това, 

присъединени към друже
ството в Пирот, което от 

не проявява.

Частните занаятчии са 
готови да зачитат всички 
решения, съгласни са и за 
напред да поддържат сад
ите занаяти и да приемат 
млади хора. Но от Общи
нската скупщина, а това е 
и заключението на тяхна
та синдикална организац
ия /на което не присътву-

егият доход 
динара, или с 23 
повече в сравнение с лан" 

След

на стосвоя страна 
никакъв интерес да вклю
чи в работата си димитро
вградските занаятчии.

макар чедруга страна, 
председателствуващите 
делегаците са млади хора, 
за изминалите четири год
ини те не са намерили за 
сходно да съберат поне е.д- 

деле-гации 
по който и да е въпрос.

Еаше пито един представи
тел на Обществено-полити 
ческите 
Общинската

От друга страна, стома
нените лагери, отливки и 
опюйки намират отличен 
прием и на чуждестранни
те пазари. Така например 
водят се разговори за до
ставката на 
на „Мачкатица" на 
пет — за един милион до
лара и Сирия

организации или. 
скупщина/,ин път своите

търсят да им се определи 
една или повече локащи*, 
за да могат да строят по
мещения за работа.

Следващ, не по-малък и 
неразрешеним въпрос са 

помощен продукцията 
Еги-съществуващите

в които те работят. С 
изключение на един бръс
нар, който работи в ново
построено помещение 
състава на жилищна сгра
да, нито един - няма подхо
дящо помещение, 
главно малки, полусрутени 

•сгрени още през 
в р ем е, ч астично

поправени от ползуващите 
и занаятчиите. Имайки това 

сигурно има пра-

ия.
А. Т.

в
ИЗ ТРУДОВАТА ОРГАНИЗАЦИЯ „ТИГЪР _ ДИМИТРОВГРАД’'

Това са Износът според планасгради.
турско

»В18Е>ГОР« от 
ЗЕН Ь053ЕК.« от Менген
_ ФГР и на »МАК.ТШЕЬО«
от Падова и «ТБВ1 ТНСЖ« 
от Милано са доставени 
упълиители и профили «а 
стойност от 1 милион за- 
падногермански марки. Са 
мо през август на чужде
странните потребители оа 
доставени стоки на стой
ност 47 милиона динара.

Жотен, Доколкото се касае до 
износа в СССР всички за
планувани количества ще 
бъдат навреме доставени.

През шестемесечието на 
износъттекущата година 

на ТО „Тигър — Димитро 
вград" бележи значително 

сравнение

души, а сега тук препита
нието си изкарват 850 ра
ботника. Само през първо
то шестмесечие на година
та заетостта е нараснала с 
5,3 на сто.

Според сегашния темп на 
развитие, „Мачкатица" е 
на път да стане най-голе- 
мия производител на сто
манени лагери в страната. 
Очаква се обаче преди то
ва да се уреди югославски
ят пазар и заинтересовами- 

на изде- те стопански организации 
— потребители на стома
нени лагери, да намерят 
общ интерес, като по този 
начин се прекрати вноса и 
се спестят на страната' зна

предвид 
во общинският инспектор 

когатопо строителството, 
на повечето от тях е нал- увеличение в 

със съ’Щия период на м.г. 
През този период са изне
сени стоки на стойност 
400 милиона динара, от 
които 160 милиона са реа
лизирани на конвертируе
мите пазари.

От общо 305 хиляди чиф
та ботуши досега са дос
тавени 144 хиляди чифта. 
Няма съмнение, че труде
щите се от „Тигър — Ди
митровград" срочно и ка
чествено ще изпълнят за
дълженията си. За разли
ка от преди, износът в 
СССР е навреме започнал 
и по качеството 
лията. тази ТО ще запази 
реномето си на добър 
партньор на този огромен 
пазар.

мес-ожил в срок .от един 
ец да напуснат помещени
ята понеже ...... не могат

ое ползуват за по-на- 
работа, опасни са 

по живота и здравето на 
собственика и ползуващи
те неговите услуги..

Къде да се преселят? То 
ва е въпрос, който си по
ставят всички 
а трябва и съответните сл
ужби в Общинската скуп
щина. Идеята за строеж_ на 
занаятчийски център

: само идея и сигур
на. това дълго ще си 

имайки предвид

да
татъшна

На западноевропейски
те пазари, главно Федера
лната република Герма
ния и Италия най-добър

Успешно продължава и 
сътрудничеството с итали
анската фирма 
ЗТ1Ь«. Досега са изработе- 

около 20

»МЕЯ1Тзанаятчии-.

•ни и доставени 
хиляди чифта кецове и бо-

пласмент намират у-пълни- 
телни плочи и профили.

все туши, а в момента се под
готвят още 9960 чифта ке 
цозе.

Така например от януари 
фирмите; »ОТ_ошо е 

но е
остане.

до юни на 
ТО НАА5« от Нюрнберг,

чителни валутни средства.
Ст. Н.П. Димитров
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Комунист
Пр| ан на Съюза на югославските квмунисти
и на Ьъюза на комунистите в Сърби* Брой 1485 година XVIII

Белград, 20 септември 1985г л
на големи задължения

След 'краткия августовски отдих, с нача
лото на септември мавлезохме в период на 
интензивна политическа дейност. Периодът 
ще бъде такъв не само затова, че все „по- 
гъсти" стават * конгресната

водителността на труд,а, трудоустрояването 
ефективното ползуван е 
и обществени

и в които едвам съществува, трябва да се 
на всички природни усъвършенствуват и натрупват. Имаме сили, 

ресурси, понеже само по този възможности и потенциали само трябва да 
I зчин. час по-скоро и по-сигурно, с повече пи сдружим, свържем, планово и рационал- 
резултати можем да излезем от водовъртежа ,1|0 да ™ насочим, 
на кризисното икономическо състояние, ко-

подготовка . и ак-
т*-'в-костта във връзка с предстоящите 
1-тски избори, но и поради факта, 
л .та

деле- Г1о-добрата организация на труда, нови- 
ето, колкото повече продължава с настоящия те производствени програми, ускореното из- 
интензитет, нанася все по-тежки и по-опасни менеиие на стопанската структура, включва- 
последствия на стабилното социалистическо нето в световното разделение на труда изи

скват повече знания, професионална подго- 
Всяка пасивност,, нерешителност и нееди- товка, по-споообни кадри и по-млада, по-све- 

нство в акцията на комунистите на вецчки жа и по-ентусиазирана кадрова структура. За- 
организационни равнища, стесненият фронт това трудоустрояването на млади специално, 
на акция и непълното активизиране на вси- ти е не само социална и политическа, но 

сили е причина да се натрупват пробле- преди всичко икномическо-развойна, стаби- 
мите, да се изострят икономическите и соци- лизационна задача. Ускореното уедряване на 
алните противоречия. Затова в настоящия мо научно-технологическото развитие в произво- 
мент и в дните и месеците, които идват, не дствените и възпроизводствените процеси изи 
смее да има празни пробези; всеки момент еква по-инакво отношение към науката, те- 
и шанс трябва да се използува до максиму- хнологическото развитие, образованието и 
ма. при пълна концентрация на усилията творчеството. На духовен план, в съзнанието, 
върху приоритетните въпроси и работи, кои- трябва упорито да се разбиват застарелите 
то не могат да се отлагат и които впрочем схващания, че тези дейности са „чисто по- 
са посочени и в Проектоплатформата. П^и требление и бреме върху плещите на стопан- 
това трябва да се освобождаме от илюзията, ството", понеже няма преобразование на съ- 
че проблемите могат да се решават със ста ществуватите и изграждане на нови произво

дителни сили, както ни ефикасна стопанска

че мина-
и тази година в отделни сегменти на 

и политическияи чономическия, социалния 
живот се изострят проблеми, които изискват 
решителна и ефикасна акция на всички об
ществени фактори, оше по-организирана ак 
ция на Съюза на комунистите, за да се раз-

самоуправнтелно развитие на обществото.

правят много възели- във веригата на иконо
мическите и социални процЬси.

В интервала от Тринадесетото до Девет
надесетото заседание на ЦК на СЮК бяха 
определени най-важните проблеми 
мическата и политическата сфера и бяха за
почнати крупни акцш! В Проектоплатформа
та за пдготовка на ХШ конгрес още веднаж, 
в развита форма са „очертани" проблемите 
п са оповестени акционните насоки. Следова
телно, що се касае до оценки, становища, 
предупеждения и цели — имаме ги в изоби
лие. Но не малък брой ръководства и орга
низации на СК не са на това равнище, лип
сва им организирана, устойчива и последо
вателна акция за ефикасно решаване на най- 
крупните въпроси на икономическия и поли
тически живот. В много организации е голя
ма пропастта между онова, което се говори, 
и онова, което се твори, между заключения
та и програмите от една, и качеството на 
конкретната акция, на онази истинска акция, 
в която комунистите 
за активизирането на 
професионалните и политическите фактори, 
от друга страна. Макар че се знае, че проб
лемите имат по-дълбоки корени и че не са 
вчерашни, че са изключително сложни и се
риозни — тревожи фактът, чс не малък брой 
комунисти, организации и ръководства нс са 
на равнище на задачите и задълженията в мо
мента, в който действуват. Даже мнозина не 
се вълнуват от факта, че бавно и със слаби 
резултати се решават актуалните въпроси на 

^фоизводството, развитието,

чии

в иконо-

новища. поуки и оценки.
Първата битка, при максимална органи- дейност .без успешно свръзване на тези обла- 

зация и съчетенп действия на всички сили, сти в процесите на материалното възпроизво 
трябва да се води и да се спечели в полето дство на обществото.

Следователно, за да посрещнем с по-ви
то, производителността на труда, качеството еоки резултати предстоящите конгреси, за 
на продукцията и износа. Само с увеличено Да излезем успешно от кризисното положе- 
производство, с по-качествена и по-организи- ние е необходима по-интензивна и по-орга- 
рана работа можем да се противопоставим низирана активност на ръководствата и о.ога- 
на пожара на инфлацията, да я сведем до низациите на СК. Във всичко това огромно 
приемливи рамки и да неутрализираме вре- е значението на фактора, наречен време 
дните й последствия за икономическо-социал- Времето до конгресите трябва да се изпол- 
ното и духовно-материалното състояние «а зува максимално за конкретна акция. Съюзът 
обществото. Тази битка нс може да се води на комунистите в много по-голяма степен 
успешно в условията на автаркично. раздло- трябва да бъде носител на инициативи и 
бено и недостатъчно свързано стопанство, и инициатор на акции, мобилизатор на широ- 
сатова енергичното застъпване за ускорена кмя фронт на обществената акция и всичкн- 
самоуправитслиа интеграция в целокупните те си акции да прониква с интересите на 
югославски стопански простори е една от класата, на която е авангард. Без това СК 
най-нсотложиитс задачи в настоящия момент, туби авторитета си и истинската си опора 
а всички положителни опити от стопанското за дейност, 
свръзване и от чупенето на всякакви рамки,

нз усилията за увеличение на производство-

най-много допринасят
самоуправителни.те.

Матия Новосел ^износа, произ-

Дали това значи, чс нашите па комитета, на което било взето 
(особено ненаказаните) членове на решение за разпускане на органи- 
Партмята и самоуправитслитс нс зацията. Когото предложели — не 
могат сами. без решаваща помощ получил необходимо мнозинство 
ма комитета и държавните органи, гласове, и накрая дори гласували 
да разрешат проблемите в своята за това, чс делегация не могат 
среда
накажат опия, които

СПОРОВЕ

Голямо малцинство
да сменят, изключат и да изберат. Затуй разпускането на 

заслужават организацията е било едпнетвено- 
това и да продължат с успешна то решение. Но тогава обикнове- 
рнбота? Защото, казахме, чс най- но се стига и до обрат: когато ви 
чссго неколцина членове на СК, всички стане яоно, че съществува 
които са отговорни че организаци опасност да бъдат изключени от 
ята не действува съгласно Прогрц- редовете на Съюза на комунисти- 
мата и Устава, чс само малцрист- тс, относно че в колектива в кой-

ПРЕЗ МИНАЛАТА седмица бс- изключено от училите, му припи
ше публикувано предложение на сват за известно време чс нс с 
работна група при 'ОК на СК в способно да съществува, а слсд 
Нови Белград за налагане на иде- налагането ма наказанието на съ
нно-политически мерки спрямо ия- щата група хора, освен ма нскол 
кои членове на Съюза на комуни ципата изключени, комитетът па- 
ститс в разпуснатите първични ор- ново разрешава да действуват, 
ганизации в „Белградски слектра- Нешо подобно се случва но «ре 
ни" По този повод а особено по мс на така наречените временни

когато оа суспендирани са- 
и ръководните 

колективите. След утвър-

но е отговорно задето колективът го са въведени временни мерки
всички сасе е озовал пред въвеждане на няма самоуправление 

временни мерки. Показа се обаче, конструктивни ангажирани и са- 
чс това малцинство оказва реша- моконтични, и в организацията, в 
вашо влияние върху всеобщите която донеотдавна нс са могли

да се договарят по най-обикнове-

првод някои други случаи, се на- мерки, 
лагат следните изводи. моуправителните

След разпускането на първична органи в 
га организация, органът на СК пения срок. ако се оцени, чс 
май:често наказва едва неколцина създадени условия, на трудещите 
членове на Съюза на комунисти- се разрешава да изберат нови ди- 

организацията ректори и нови самоуправителми 
отлъчена от тела. Така приказката се повтаря;

както и комитетите, с номегчтп на

са процеси.
Когато по този повод попитах- ни въпроси, всичко за миг става 

ме ръководител на една работна по-инак. 
действуваше в разпу-

нървична организация на органи понякога изпълняват капри
СК   защо комитетът не е ока- ятната, но в дадени условни едпн-
зал помош па членовете й само др стаено възможна роля; установява 

идейни мерки, ни отго- по на нормална атмосфера, за ко- 
е било способно ято. както с било замислено, чле- 

решения; повете па Партията и дамоуиравн- 
мзберс годите бп трябвало сами да се из- 

заседонис борят. б. Радивойша

Така партийните и държавнигрупа, която 
спатате. Следователно,

- за известно време е 
списъка на съществуващите
зарад неколцина хора и зарад ат- работни групи, общинските окун- 
мосферата, която те са създавали шини посредством временни упра- наложи 
и кому с при сърце престижа на вления, уреждат състоянието в вог^и, 
Ок/за на комунистите ще му пре критична сре/13 а сетне пак допу- 
чи това, че на партийната органи- скат да действуват самоуправмтвл- 
зация, като на непослушно дете,

само

чс то не
им за много по-прости 
по е могло например да
сноп представители заи и те и други органи.



2 Комунист
НАШИЯТ ГОСТ: ВИДОВ ЖАРКОВИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ'НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК ПА СВДК.

КЛЮЧОВИТЕ ПУНКТОВЕ ЗА
с*-:

Съюзът на комунистите но смес да се подаде на бюрократиче- 
ско-технократическата логика,-че не трябва да се меси в конкретните 
проблеми, защото това би го изхвърлило на периферията; не смес и 
сам да взима решения, понеже това би подкопало самоуправлението 
— СК трябва да има ясни становища по всеки стратегически в^нрос, 
въз основа на които ще се диференцираме, да знаем кой блокира си-

цно-политическото 
нс. Топа парализира и акциите. 
Демократическият- централизъм съ 
що се деградира, а основните му 
принципи пс се уважават доста
тъчно.

разграиичава-

стсмата Почти стана маниер да не е 
наложително да се осъществява 
онова, което е решил по-вит. ор- 
гам.

Видое Жаркович. председател нямаме възможността да се възпо- 
на Председателството на ЦК на лзуваме от чужди опити. Това сс 
СЮК, в началото «а разговора с повтори много иъти и не е чуд- 
журналисти на „Комунист" изтък- но, че някои кнкретни решения в 
на, че за Съюза на комунистите е стопанската и политическата систе 

V нац-важно да победи вътрешната ма и в развойната ни политика 
си инертност и стагнация т.е. да проявяват ,определим слабости, но 
възстанови и укрепи способността е чудно ако не проверяваме ооб- 
си" да мени състоянието в общест- отвелата си практика с целите, ко 
вото в курса на генералните ревб- ито сме сп поставили и ако в си- 
люционни определения. Тази оцен стомните решения и практическата 
ка определи хода на целия разго- деййост нс отстраняваме по-бързо 
вор.

• Съюзът на комунистите пове
че пъти в историята си е вършил 
остри диференциации, пък и сред 
най-витите ръководства. Смятаме, 
че Дългосрочната програма за ико 
комическа стабилизация е един от 
онези пунктове, на който трябва
да се извърши диференциация. „ „
Според онова, което казахте досе- ™ понастоящем всяко становище 
га, „ да я нямаше тази Програма, сс читава с еднакви самоуправи 
СК е „назрял" за сериозно разгра- «лии лозунги, макар че под тях 
ничавапе. Защо го няма? едни подразбират едно, а други

ДРУГО.

всичко онова, което *нс ии добли- 
• Вече от по-дълго време на- жава до тези цели, а особено оно- 

щето общество е изправено пред ва. което ни 
големи трудности, но твърде бав
но ги преодолява. По Ваше мие- СК НЕ СЕ ОБЛЯГА В ДОСТАТЪ- 

иамалява

отдалечава от тях.

— В определени моменти в на
шата история бяха неизбежни иде
йно-политически диференциации 
и в най-кишите ръководства. Не се 
е изхождало от това кой какви 
заслуги е имал и на какъв пост е 
бил. От Партията и ръководствата 
отпадаха всички, които ставаха 
спирачка в осъществяването «а па 
ртийната политика и развитието 
на революцията. Мисля, че това е

Диференциацията в СК, особе
но в ръководствата, трябва да се 
извършва и чрез възможно по^де^ 
мократична кадрова политика и 
чрез възможно по-голяма публич
ност в работата. Много по-силно 
трябва да бъде влиянието на чле
новете на СЮК и обществеността 
върху оценката за работата на вси 
чки кадри. Членовете на СК и тру 
дешите се трябва да имат много 
повече възможности да следят ра- 

е ботата ка ръководствата, да сле- 
, дят кой какво работи и за какво 

се застъпва и въз основа на това

ЧНА СТЕПЕН НА РАБОТНИЧЕСние, кое е това, което 
способността на СЮК *и на общест КАТА КЛАСА 
вото в борбата за ускорено изме
нение на неблагоприятното поло- Трета причина за недостатъчна

та способност на СЮК е състав;^' 
От една страна, 

СЮК по състава и монталитста си 
не се обляга достатъчно на рабо-

жение?
— Сигурно съществуват повече на членовете, 

причини. Една от основните е та
зи, че у нас през последните го
дини се засили бюрократическият тническата класа и Онези трудови 
етатизъм. Някога той бе силен са- хора, крито наи-жизнено са заин- 
мо в центъра, но днес го има във тересовани за социалистическото валидно и днес относно във всич- 
всички обществено-политически об самоуправление и бъдещето му, но км етапи на революцията идейно- 
щности, а особено в републиките в голяма степен на държавно-бю- политическата диференциация

рократичните структури и затова закономерност. А защо днес я ня- 
отстъпва пред технократични, бю- |ута в достатъчна степен?

Бюрократическият етатизъм хи- рократични, еснафски и други на- 
пертрофира значението на парци- задничави схващания и идеология.

Същевременно Съюзът на кому 
синтеза нйстите е обременен с голям брой

и покрайнините.
да се определят кого ще изберат. 

КАКВО ЗАТРУДНЯВА ИДЕЙНО- За избирането на който и да било
деец в ръководство на СК реша
ваща роля трбява да изграе под-

ПОЛИТИЧЕСКАТА
ДИФЕРЕНЦИАЦИЯалните интереси и .националния ко 

мпонент. Той затруднява 
на интересите в нашето общество, бездайни членове, които ни по оп- 
затруднява самоуправителнрто до- ределен-ията си, нито по моралния 
говаряне и споразумяване, подтик- си лик не заслужат място в СЮК. 
ва на национална изключителност Те спъват всички 
и затваряне, блокира 
система и . пр. Всичко това нейзбе- трудняват активността и на онези 
жно обуславя бавно взимане 
решения в сферата на обществено- се борят за осъществяване полити- 
то и стопанското развитие и изоб- ката ,на СЮК. 
що в предприемането на необходи

крепата на членовете и трудовите 
хора. а не на малкй групи. -Мисля, че основната причина 

за това се намира в силния по- 
лицентричен статистически бюро
кратизъм, -който, фаворизирайки 
парциалните интереси и хипетро- 
фирайки националния компонент, 
а занемарявайки класовия, настоя
ва да разедини СК, да деградира 
революционната му идеология. 
Той се стреми на тесни парциални 
интереси да хемогенизира отдел-

ЦК НА СЮК СЕ НАСОЧВА КЪМ 
ЖИЗНЕНИТЕ ВЪПРОСИреволюцискн-

стопанската ни акции на СЮК, осуетяват и за-
• Преди малко говорихте за 

осъществяването на партийните до
кументи. Молим Ви за оценка да
ли се сбъднаха или — както се 
чува от време на време — остана
ха изневерени надеждите на чле

на новете на СЮК, които по време на

на членове, които изцяло искат да

Във всички предишни етапи на 
мерки за решаване на проб- нашата революция СЮК имаше не 

лемите. Така се затъпява револю- само ясна политика, но и члено- 
активност на се, които безкористно, 'неотстъпно 

в борбата се бореха за осъществяването на 
тази политика, не желейки. по

мите
ии. ръководства и да изтлаоне 
заден план революционните идеи- общопартийната дебата казаха ка

кво искат и какво трябва да се ме 
ни в Съюза на комунистите и 
обществото?

ционното острие и 
работническата класа 
за изменение на състоянието в об
ществото в курса на революцион- време на войната, да дадат и жи- 
ните определения на СЮК.

но-политически цели и ' критерии.
в

Негативното му влияние се ви
жда и във факта, че се явяват ра
злики на териториална основа, а 
нс и на идейно-политическа и в

вота си за нея.
—. Заключенията от Шестнаде

сетото заседание на ЦК на СЮК. 
от които бяха сумирани няколко- 
месечните общопартийни разисква-

Днес обаче в СЮК не е малъкНАРЕД С УКРЕПВАНЕТО НА 
БЮРОКРАТИЧЕСКИЯ ЕТАТИЗЪМ броят на онези, които не са го

тови за такава борба. С глъч и редовете на отделни ръководства.
Това сериозно затруднява истин
ската идейно-политическа дифере- НИЯ/ по повод Тринадесетото засе

дание^ на ЦК на СЮК, са програ
мен.- документ. . Това не са заклю 

В предишните етапи Тито с пения, които засягат някои конкре 
на РЪКОВОДСТВАТА НА СК ЗАНЕ- огромния си морален авторитет тни въпроси, за да могат да се 

МАРЯВАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ успяваше решително да осуети та- реализират за няколко месеца. То-
кива тенденции и да обезпечи ди- ва са, заключения .във връзка с ос- 
ференциация на принципни мдей- новните принципи «а ооциалисти- 
ио-политически основи, винаги, ко- ческото самоуправление, политиче-

УКРЕПВА И ДОГМАТИЧНОТО 
СЪЗНАНИЕ опортюнизъм те разводняват вся

ка акция и демобилизират онези.
Втора важна причина за отсла- които искат да се борят за поли- 

бналата способност >на СЮК да ме ликата, на СЮК.
- ни общественото положение е в 

това, че наред с укрепването 
бюрократическия етатизъм укрепва
и догматичното съзнание,
се манифестира като страх от про- Четвъртата причина се състои
мени идеализация на всички съ- във факта че ръководствата на „
птествуващи решения, предприема- СК/включително и ЦК ,на СЮК, гато това беше необходимо. Коле- ската система, стопанската система 
НС на дребни закръпки" там. къ- занемаряват задълженията си във ктиввото ръководство на СК даес и изграждането на СК. Следовател 
пето са необходими силни пробиви, връзка с реализацията на утвърде- трябва да набере сили, за да съз- но, не е реално да се очаква те 

За развитието на нашата ооци- иите задачи. Ръководствата често ДаДе същата възможност. Ако от- да бъдат реализирани за пет или 
яттигтйчегка самоуправителна оис- път,и се държат така, като че ли делни деици са свикнали да не ви- шест месеца. Към тези заключе- 

социализма и социалиста приемането на заключения е най- жДат оощите интереси и затрудня- ния ще се върнем много пъти. То- 
ческото самоуправление всеки вид важната работа, .а какво ще стане чат всеки договор или ако не ис- ва обаче не ни освобождава от за- 

рнаци* е най-голямата опасност, стези заключения, кой ще. насър- кат да уважават съвместните, при- дължението да утвърдим дали СК 
Сц то това води в бюрократизъм чава реализацията им, това като ети в демократична процедура ста- с достатъчен интензитет и реши- 
зашото ^ на раб0ТнИците от че ли не е тяхна работа. повиша, тогава е нормално да не телноет е тръгнал на осъществява-
Итп°1?ЛП' друга страна, ние знаем. За' това допринася и твърде се губи време в безпринципни спо не на тези заключения и дали за 
СЮК. ит ДРУ 0рИГинална систе- бавното преодоляване на идейно- годби. Разбира се, предпоставка за целта използува в достатъчна сте
че изгражда* и обществе- политичеките разлики в СЮК и в това е СК да има ясни идейно-по- пен енергията на членовете, която

самоупр в отноШения и в ръководствата на СЮК във връзка литически становища, за да се ое изяви в общопартийнита диску-
важни въпроси, а бавно е и иде- знае кой за какво се бори. Защо- оия.

нциация.

което

ма нано-икономически
това голямо

■начиние спионирско
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РАЗГРАНИЧАВАНЕ леиието и по този начин по-бързо по-висок труд на работниците на 
да бъдат премахнати слабостите и работното място. Или ако в про- 
деформациите в. самоуправлението изводствените отношения е създа- 
в организациите на сдружения дена възможност с един ход на 
труд*. перото на администрацията , да., се

Добега ние не посветихме дос- обезпечи по-висок доход на един 
тагьчно внимание на развитието отрасъл, тогава и ; работникът ня- 
иа социалистическото самоуирав; ма' да бъде мотивиран да работи 
лен и е като свободна цялостна сис- повече, а щ.е настоява да се йзбо- 

сдружеггия труд. а не ка- ри за благоволението на държавния 
то система на усамотени индиви- орган.
ди. Самоуправлението може да ® Йа Съюза на комунистите

- основно обществено отноше- често пъти се правят забележки,
си конгрес, СЮК ние и да се развива успешно са- че не трябва да се „меси" в оно-

да осветли защо 
до засилване на 
статизъм в пери-

»"к™ геюГ;:™„” ™° еа* е™.
тези заключения. Струва ми се чг ВО^тгп ?™ КРАТИЗМА- А КАК‘ 
ЦК на СЮК е най-добър пример4 РАБОТНИЦИТЕР°ЛЯТА НА 
това отношение. Насочва 
жизнените- въпроси, следейки 
на заключенията, - 
скоро да отстрани 
ческите несъгласие

'тема на
се към

По време
настоява час по- Тринадесетия 

идеино-полити- трябва напълно 
собствените и как се стигна 

см редове и в целия СЮК Във Връ- бюрократическия 
зка с някои ключови с 151

Духа на подготовката за стане

мо ако се развива в цялото .обще- ва, което не. е негова работа, а от 
ство като цялостно отношение, а друга страна, че не е достатъчно 
нс само в организациите на сдру- ефикасен. Как Вие гледате на този 
женил труд. Защото само част от проблем?

самоуправление бе решенията от областта, на оощо- — СК обективно е изложен на 
Д?л<п?° най-важната ни то обществено възпроизводство се противоречиви

програма задача. Трябва да осветли всички 
стаоилизация и причини за 

Г-Р- Мисля, че благодарение
гвключения по-спешно канали- Предконгресната 

;: рс.хме и подготовката за 
с.о:_ :ия Конгрес на СЮК

в

въпроси 
развитието на стопанската и 
лиги че ската система. - 
ваке.то на Дългосрочната 
за икономическа

ода. в който укрепването 
по- алистичсското

в на соци-
в осъществя-

тенденции. От ед-
приемат на равнище ма основните на страна, бюрократично-технокра- 

сдруже- тическата логика го натиска да не 
иия труд. Голям брой от тези ре- се меси в конкретните проблеми
шения, особено на онези, с които на реалния живот, да се занимава

решават макроикономическите само с общи -теми. Целта на тези
и реалния живот, проблеми на общественото възпро тенденции е ясна — СЮК да бъде

на етатизма и извод ство, по естеството на неща- мзтласиат на периферията и да се
което отслабва та, не могат да се приемат на ра- мъкне на опашката на бюрократи

ролята на самоуправително орга- вкище на ОС Г. Но в нашата сис- ческо-технократическите сили. От
кпзираните работници в сдоуже- тема и- тези решения трябва да се друга страна, в името на ефикас
ния труд. Наред с това в система- приемат от самоуправително ор- ността, от СК се търси да взима

типизираните трудови хора, а не решения. С това би било подко
пано осъществяването на основна-

това явление, за да и други организации на 
премахвана те- може да ги успешно, 

подготовка има 
всичко омо- се

I Т

пред- за цел да разоткрие 
ва в системата
което дава сили 

да бъ- бюрократизма м 
дем доволни от досегашното осъ
ществяване, на заключенията. Осо
бено не можем да бъдем доволни
от включването на партийните чле та и практическата дейност тряб-
нове в решаването на всички пр.о- ва да сс правят решителни ходове, от бюрократичните структури, 
□леми п от конкретното премахва- за да бъде променено всичко,

ето не е добре.
Мисля, че корените на това са РАБОТНИЦИТЕ ТРЯБВА ДА БЪ- 

състояния В други прели всичко в слабостите в осъ- ДАТ ОРГАНИЗИРАНИ ДОБРЕ, 
' ществязането на самоуправлението ЗА ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ ПРО- 

в ОСТ, в недоизградеността на са- КЛАМИРАНИТЕ ЦЕЛИ

Въпреки това не, може

ко та, стратегическата цел 
ване властта на самоуправително 
сдружения труд.

укреп
не на причините за икономическа
та криза, в която западнахме, и 
за кризисните 
области. Ког-ато става думц за делегат

ската система. Съюзът на комунис 
тите интензивно трябва да следи 

За да могат да взимат и таки- живота, всички теми, които изли- 
работниците трябва зат на обществената сцена, да на- 

да бъдат организирани за това, да влиза в същината на всички реал- 
бъдат организираше за осъществя- ни проблеми на обществото. В то- 

Самоуправлението в органи за- валето на основната прокламирана ва множество 'от интереси СК тря-
да овладеят всички проце- бва да подкрепя онези, които во-

Налага се да подчертая, че из
вестен брой хора 
заключения, както и много преди 
тях, да бъдат забравени. Но Цен
тралният комитет на СЮК сигур
но няма да позволи това.

моуправителната система в общес
твото и в слабостите в действува- 
нето на СЮК в делегатската сис- ва решения, 
тема.

искат и тези

Цип те на сдружения труд е съпът- цел 
ствувано от многобройни дефор- си на общественото възпроизвод- дят към укрепване ролята, силата 

С ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ДОХОДА И мации. Там извършиха силен про- ство. Ако не са организирани за и влиянието на работниците и от 
НАЙ-ВАЖНИТЕ ВЪПРОСИ УПРА- бив груповособственическите отно- това, тогава, въпреки прокламира- тези позиции да обезпечава син- 
ВЛЯВАТ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ, шения в разполагането с общество н-ата цел и повтарянето на принци тез на различните самоуправител-

ните средства и дохода. Настана- пните определения, вместо тях се ни интереси. Съюзът на. комунис- 
ло е и анархично разделяне на са- вмъкват други сили, които се стре- тите трябва да изгради ясни стано

А НЕ СДРУЖЕНИЯТ ТРУД

• С решенията на трите после- моуправителните права от самоуп- мят да се загнездят в празното ви-ща и с тях да запознае трудо
дни партийни конгреса за основ- равителните задължения и отго- 
на цел бе определено укрепването ворност. Това отслабва 

положение ната и моралната

пространство и да изпълняват тази вите хора в организациите на сдру
I материал- функция вместо работниците. За- жения труд и делегатската систе-

заинтсресова- това у нас много макрорешения се ма. След това трябва да ги обяс- 
в сдружения ност на работниците за създаване взимат от страна на елитно-бюро- иява във всички обществени инсти

да уп- на по-висок доход и за ускорено критическите структури или сти- туции. та хората да ги приемат
развитие на самоуправлението. И хийио. което доведе до много не- като свои и въз оонова на тях да

взимат решения в делегатската си
стема и в организациите на сдру
жения труд.

• От по дълго време в нашето 
общество съществуват твърде важ- 

Затова и считам, чс не е пра- пи „открити" въпроси, а СК не се 
вилно всички причини за неблаго-

на самоуправителното
на трудовите хора 
труд — да се обезпечи те 
оавляват с всички процеси на це-

обществено и разши- самите отношения в производство- рационални решения. 
Случи се то и разпределението

локупното
рено възпроизводство, 
обратно Укрепвал е — както ка- чс работниците не са заинтересо
вахте — бюрократическият етати- вани в достатъчна степен за раз- 
Зъ„ „а всички равнища. Как сега ширяване на материалната основа, 
т бъде направен този нужен пре- за оптимално увеличение на обше-
ЛОМ?

са такива. Бяхме занемарили и развитие
то на общественото планиране на 
сам о у п ра вите л ни осно ви.

занимава с тях изобщо или не по 
обществото, приятните икономически процеси, най-добрия начин. Ще се менили 

за ниската икономичност и произ
водителност дл се търсят в област 
та на труда, усърдието и дисци
плината па работниците в органи
зациите на сдружения труд. С. то
ва,. разбира сс, по отричам, че и

отвените средства и развитие на 
материалните сили на

нещо па този план?- е та- за повишаване на производително- 
доходз стта на ;груда. Затова са забавени 
обшес- процесите на сдружаваме и цирку

лация на' средства но-цблия юросла 
зски простор.

Положението наистина
— Мисля/ чс именно тук ще 

има големи промени. Защото без 
ио-инакъв начин на работа не мо
жем да се избавим от трудности
те. Централният комитет на СЮК 
например наскоро ще разисква за 
валутната система. Дълго се счита
ше, че ЦК, пъкц Сьюзът--на кому 
пистите нс трябва да се месят в 
това, защото имаме делегатска си
стема и нека всичко да се реша
ва там.

кова, че с голяма част от 
и с най-важните въпроси в 
твеното. възпроизводство

държавните органи, често пъти
е-„съюз" с ръководните структури. Деформациите и слабостите на: н сдружения труд Има много «ваш, 
а не сдруженият труд. Днес „ затова, чс в нашата пра- безделие, педнецишшна и пр„

тсхнократически ^ и норматиш|а система нс са нс можем всички проблеми да об- 
разработени много принципни оп- яснявамс с това. Защото, ако са 
редсления от Закопа ма сдружс- слаби макроикономическите реше- 

Конституцията. 11ора- пия. тогава само с усърдието
организациите на

управля
ват

но
рокпатическо
структури в републиките,

федерацията, вместо сдру 
почти всич-нините и 

жемия труд, приемат папия труд и
това тези определения сс тъл- работниците н 

куват кому как отговаря, наруша, сдружения труд нс могат да ссна-
провеждат. Ние мерят решения за всички ироб,по

не можем да решим тези пробле- ми. Ако Нерационална е стонан- седем години се водиха разиоква-
__ днес сс стълкпо- ми с повтаряне па принципните ската структура и поради топа цс- цИ лъв връзка с неразвитите, но

непримирими противоое- определения, но с по-нататъшна ходете сс използуват нолонинчато. трудно сс стигаше ло синтез, по-
бюрокра разработка и конкретизация я та- то 1/а па нс може да сс обезпечи ре- пеже липсваха ясни становища на

ка, крачка по крачка, да усъиър- нтябилиа стопанска дейност само Съюза па комунистите. Също така
тепетпупаме пашата система.-На с усилията на работниците,

линия I (ентралният комитет нерационално
С10К неотдавна излезе пред об- международното

отношение. Това ществеността с анализ и стаиови- труда и ако поради топа през из- йната добата Съюзът иа -комунис-
осч> ще стаяваш сто носа изтича голяма част от наш-

ако поради липса па

глобалните въпро- 
възпроизвол- 

обшес-гве

ки решения за 
ги на общественото 
ство. Затова в основното

№

В съюзните обществени съветиват се или не сс— производствено-но отношение 
то отношение
вяват две
чия- самоуправлението и

който настоя- Акотическият етатизъм, 
ва самоуправлението да сведе до 

а нс ДО властвува-

се считаше, ме СК нс трябва .да 
п се меси и в социалната политика 

ма и пп. Плагодароннс на оГРНопартн
сс включваме 

разделениетази
напартишшаци*,

що обществено 
пастояние с противно на

тите се насочи към тези въпроси, 
като, настоява и но тях да дейетву 
па тю начин, утвърден на XI кон 

прилагаме пауч- грес па ОХТК, за дсйствУпопсто па 
производстве- СЮК в нашата система.

всички ща във връзка с
за конституционното положение йа ия. доход, 
работниците и трудовите хора 
сдружения труд

изостриха и много конкретизираме определенията от пите постижения в
цялото об- Конституцията и Закопа ма сдру- пи цели и пр.. тогава проблемите 

във връзка е разпреде нс могат да се решават само с

Поради тованаши определения, 
противоречие в
отношение се
Други противоречия в 
'Не ство.

па технологическото пип стратегия 
да развитие бавноп роизводстясиото Настояваме

Подготви: М. Томтчевич
жени» труд
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КАДРОВА ПОЛИТИКА

КЪДЕ СА БИВШИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ? организация, а сега е председател 
па ОК на ССТН. Тези хора, следо- 
нателно са останали па политиче
ски функции, което донякъде е 
разбираемо, с оглед на техйия по
литически опит, и вероятно, после 
д отвие от досегашната успешна 
работд. Но, чудно е това, 
от тях днес са секретари на общи
нски общности на интересите. За
що точно в СОИ и защо от коми
тетите на Съюза на комунистите 
от най-отговорни функции отиват 
в общностите със сигурни източни
ци на приходи?

Всс ггак, казахме, повечето пре
дседатели и секретари на ОК в 
•Съюза на комунистите в Сърбия, 

< през миналата година са преиз
брани (89 председатели и 75 сек
ретари). Понеже в началото на 
1986 година започват новите избо
ри и понеже повечето от сегашни 
функционери няма да могат да 
бъдат преизбрани ,на професионал 

да пи длъжности в ОК — кадровите 
тела в общините ше имат допъл
нителни задлжения. В съгласие с 
критериите на кадровата полити
ка, на всеки ръководител трябва 
да се намери ново ръководно мя-' 
;тс. което за мнозина сегашни пре 
лседатели и секретари няма да 
представлява проблем, зашото всс

От 11-4 председатели и също т,о- рстарите па председателствата в поради авторитета на Съюза на 
лкова секретари на общинските. Обреновац, Пожаровац, Раковица, комунистите в Раковица пс мислех 
комитети в СК на Сърбия, без по- Буяновац, Тръстеник и на много за това след функцията си 
крайшшите. «на изминалите избори други места, което означава, че в председател на ОК да отида, да 
(1984) повечето бяха преизбрани Съюза «а комунистите, поне на об кажем, а някоя самоуправитслна 
за същите функции, така че ман- щинско равнище, повече не може общност -на интересите, па пито да 
датът им трае по четири (две плюс да сс говори за това, че завръща- остана ма дотогавашната си длъж- 
две) години. В 25 комитети хса из- мето на .функционерите на стари- мост — казва Кисич. — В нашата 
брани, обаче, нови председатели, тс работни места с предвидио са- община много са работниците, 
а в 39 комитети нови секретари, мо за ,,безуспешните политици'’, членове ма Съюза на комунистите, 
което означава, че също толкова В Комитета на СК в белград- способни кадри, следователно ия- 
функционери са напуснали ръко- ска Раковица за това разговаряме ма причина да оставам ма същата 
водните длъжности в ОК. с Милов&н Кисич, бивш прсдссда- функция. Какъв би бил аз член

Къде след това юа отишли? То- тел ца ОК, и с Данко Миливосвич, па СК когато на заседанията бих 
зи въпрос, на пръв поглед от „пер- бивш секретар на Предсбдателст- сс застъпвал за депрофесионали-
сонален характер, има и своя по- вото. Идвамата -слсд три (Кисич), ]ация на политическата работа, за
литическа димензия. Защото ако т.с. след две години (Миливосвич) работническо мнозинство в Съюза 
64 ръководители са отишли на но- след напускането на професионал- на комунистите, за завръщането на
ви политически длъжности, то то- нитс си функции отиват в базата, калните в базата, ако и самия на
гава това е едно от доказателства- т.с. в колективите, в които оа ра- «рая на мандата би търсил ново 
та на ненамалоната ротация на ботили. Киоич сс завръщал в Имду- място като функционер или 
функционерите. И обратно, ако стрията за мотори почти на също- чакам шост месеца за да ми на- 
повечето миналогодишни оредее- то работно място (по-точно ца ис- мерят ново ръководно място? Как 
датели и секретари са се тласнали рархиината стълба с нещо по- биха това коментирали онези, ко- 
в „професиите" си, т.е. са се- вър- малко), /гокато Данко Миливосвич ито са слушали, да кажем, на за- 

на същите или подобни ра- в „21 май" повторно работи с седамията на ОК, моите застъпва- 
бтни места, то тогава е едно от машините в халето. Попитахме го мия за провеждането на йзвестни- 
предвестявамията за нови кадрови как той това преживява, особено тс принципи на кадровата полити- 
,.течения'’. Към това трябва да сс зъв финансов смисъл . . . ка, и ако във фабриката ме чака
прибави фактът, че дали 46 челни- моето работно място?
ци в комитетите (председатели и НИТО РАЗОЧАРОВАНИ, Миливосвич предупреждава на
секретари) изпълняват Функциите НИТО БЕЗУСПЕШНИ

чс някои

нали

пак не така отдавна са напуснал-.- 
трудовите си организации. Ако се 

това. чс завръщането от политиче- тт чс тЯхното по-натагьшно гщо 
ски функции би трябвало да има фесионално 
„по-широки размери", т.е. да идва 
по-далече от общината. Това съ
щевременно не означава, че едва 
ли не всички би трябвало да се

си волентерски. което допринася 
за депрофесионализацията на по
литическата работа.

Но. какво след (изтичането на и дсколкОто ми е известно, зара-
мандата, се случваше с 64 бивши ботц повече от сегашния предсе-
иредсада.тели и секретари? дател на ОК. След мандата пред

лагаха ми да нс бъда „точно на 
машината'', но казах, че нищо дру
го не ме интересува. Старая се да 

Според информациите, «събрани работя колкото се може по-добре, 
к комитетите, изглежда, че пове- да заработя много, хората да не 
чг-то общински партийни ръково- помислят, че съм нещо загубил, 
.пмтели, противоположно на обик- — Нито сме разочаровани, ни- 
новените мнения за това че една то безуспешни политици ако сме 
политическа функция е „билет" се завърнали във фабриките — ка-

тръгна по друг път^ зва Кисич. И в това се състои на-

политическо ангажираЗаработвам добре — каза Ми- 
Надхвърля.м нормата нс е безпотребно 

в базата е лесно осъществимо.
Но вече на общинско равни

ще (по-висшите органи да не спо-

завоъщанетои I то е в и ч.

връщат в колективите откъдето са меняваме) 
дошли. Онези, са се потвър
дили с работата си и които се пол

за определено число ръ 
ководители текущата функция е 
гпета или четвърта професионал-НАЙ-ЧЕСТО ЗАВРЪЩАНЕ

зуват от полкрепата на членството. на политическа длъжност. Сегаш- 
трябва да бъдат преизбрани. Това НИЯт председател на ОК на СК 
е твърде отговорна па и напрегна
та работа,
успешно, а от други по-малко по-

в
К-кич е бил. да кажем, председа
тел на Общинския синдикален съ
вет. секретар на Общинската ску
пщина. председател на ОК на 
ССТН и секретао на ОК на СК. 
Председателят на Комитета в Кра- 
I уевац (трет мандат) бе секретар 
на ОК на ССТН и професионален 
гоедседател на Обществено-пол*» 
тическия съвет на ОС в Крагуевац. 

шият секретар на Предсе дател ст- Председателят на ОК в Горни Ми 
вото на ОК на СК в Светозарево, 
техник във Фабриката за кабли, е

изпълнявана от някои

успешно.

ВЪЗХОДЯЩИ линии
Някои от функционерите, кои

то миналата година са напуснали 
комитетите, нс са постъпили ка
то Кисич и Миливосвич. Така бив-

за нова
О ;д две години професионална шата кадрова политика. В Коми
на-[итическа работа — макар, че тета миналата година даже смята- 
цячои от тях също така бяха, во- ха, че някой от нас — или секре- 
лонтери :— мнозина се заврънаха тарят или председателят 
на оаботите, които по-рано изпъл- ци приемственост би тоябвало да 
кягааха, па когато човек се измра- остане на функцията си, но и два- 
«и поел факта, че довчерашните мата бяхме за това да се врънем. 
ипедседателствуващи и във всички 
по-важни партийни събрания в об- били доволни от работата им? На
ивните, хора със секретарки и пготив. казаха нн, че работата на 
отделни ..работни 
онес на същите работи, па и в фа- теля и на секретаря е оценена ка- 
бр-ичните халета, в които са били то твърде успешна. Не е направе- 

. преди функциите си, трудно е да на нито една забележка, а Кисич 
се отървем от впечатлението ой, че и Миливоевич и сега са членове 
става дума за нови и отдавна же- на Председателството на ОК и са

пора-

лановац бе организационен секре
тао на ОК на СК. председател на 

оил секретар на ОК на ССТН, па 0К на ССТН и изпълнителен сек- 
изпълнителен секретар и секретар 
на Председателството, а сега е 
~е1Коета'р на СОИ за комунална де

Може би в ОК на СК не са
ретар на МОК на СК в Кралево. 
Секретарят на Председателството 
в Сврлиг бе председател на ОК на 

йност. Бившият председател на ССМ 
Комитета в Буяновац. инак прос- ССТН 
зетен работник, след професионал
ната си политическа функция. I 
избран за секретар в Общинската 
общност за социална защита. Бив-

каяцеларии". Общинския комитет, на председа-
и председател на ОК на 

— което означава, че ня
кои сегашни ръководители в СК в 

е Сърбия, както главно и другаде,
са си правили ..разходка" от една 
на друга ръководна длъжност в об
щините. *

активисти в колективите, в които 
Именно, според информациите работят. Драган Рамич, председа- 

от комитетите, от 64 председате- тел на Синдикалния съвет в Рако- 
ли и секретари, които след / две вица. също така замина във Фаб- 
го потни’ са напуснали професионал- рижата в „Рекорд", а Кисич и Ми
ните си функции. 44 са се завър- ливоевич решенията си обясняват 
яалй -в елшите трудови организа- „като резултат ма личното жале
йни. на същите или подобни рабр ние. че от едно избиране на прп. 
тр]й места. Така постъпиха предсе Фееионалиа длъжност ла не пра- 
татр.пмте и-а ОК в Раковица, Ве- вят капиера". 
чикя Плама. Власотинце. Валево. 
отт^т^миоци, Аранджеловац. и сек- но и паоади достойнството си и

лапите кадрови процеси.
шият председател в Кралево, ня
когашен инженер в „Магнохором". 
стана професионален член на Пре
дседателството на Регионалната

Понеже в останалите обществе
но-политически организации и 
скупщините също така съществу- 

стопанска камаоа, а секретарят на 8ат такива, които 
ОК на СК в Иваница, възпитател 
в Дома на учениците, изпълнява

в

е години заемат 
политически функции, за тях за- 
връщането в базата не 

СОИ за работа. Те
е лесна 

и не знаят къде биха 
отишли ако не бъдат избрани на 
нови политически длъжности. .

Б. Радивойша

длъжността секретар 
култура. Бившият секретар на ОК 
в Рековац. както сме осведомени.. 
е бил председател на младежката

в

— Нескромно е това да кажа,

говорен редактор Влайко Крнвокапнч, глав- тел Драгата Пааловнч. 
ви и отговорни редактори ва републикад. * Адреси на редакциите- за вег оки издание 
ските и покрайнннеките издави» - Дуб на „Комунист": Пдмцид Маркс" и Енгелс" 
раако Цурач, (СР Бос» и Херцегоаиии), И Белград, телефона "централа 335-061;
д-р Живорад Джорджевич (СР Сърбия), адрес на редакцилта иа излаии.тп гр
Реджеп Хайрулаху (САП Косово), Ристо Сърбии: Новщ^Гелгра» Д
Лазаров (СР Македония), Янвл Корошеи нин" 6, телефон «27-753 
(СР Словениж), Мирно Михалевич (СР Хър ф Издава Издателска 
ватско), Моти» Ноаосел (СР Черна гора),

Комунист
# С указ ва Президента на Републиката от 

23 декември 1964 година „Комунист" е от
личен с Орден братство и единство със 
златен венец.

• Директор и главен и отговорен редактор 
---------- — „Комунист" Велко

Булевард „Ле-

трудова организацна
„Комунист".

Квлмви Петкович (САП Войводина), Ал- ф Печата 
берт Души (редактор на изданието за 
ЮНА).

ф Председател на Издателски» съвет на „Ко
мунист" —
Богдан Трифуиояич. заместник председа-

се в четвъртък на сърбохърватски, 
относно хърватско-сърбски (кирилица и ла
тиница), словенски, македонски и албанс
ки езици, а а съкратени изданн» на бъл
гарски, унгарски, словашки.

Миладинови.
колеги»: ди- 
редактор Ве, 

и от-
Л Урежда единна редакци 
^ и главен и отговор во СР Сърбя» д-р румънски вректор русин ски езици.«Лмианаипнич. замоешми глио
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ДИМИТРОВГРАД • В СЕЛО ДУКАТ и

Щета от 1 ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА НЕ ВЪРВИ СЪС 

ЗАПЛАНУВАНИЯ ТЕМП
млрд динапа

Тези дни
щинска к о ми си я ”п о ”, р” 6 °Та специалНа об-
дължмтелиата суша коя™ ^Щетите от "ро 
и Димитровградска о5щИн° ГОДИНа сполетя 

Кооперация „Сто чар” 
над 70 милиона е претърпяла щети от 

динара, докато Щетите
са напълно известни. Според 
— те възлизат на 

динара така че общата 
милиард динара, 

много са били засегнати 
изкуствените ливади. Добивите 
сено добивът тази

Село Дукат е едно ме
жду седемте неелектрифи- 
цираии села в Босилеград 
ска община. Наистина ак
цията по електрификация 
е в ход. Въпреки че 
на повече от 
както започна електрифи
кацията и в това планин
ско село и

|.

давна са готови. Обаче бъде готово, но не и кога 
„Граджевинар" никак досе — заяви Божилов.

Няма съмнение, че раз- 
такането на електрифика-

в частния сектор още не 
първите преценки 
стотни милиона 
надхвърли 1 

Най-

га не намери начин и въз 
можиости да побие стълбо 
вете. Проблемът още пове 
че ни тревожи, като има- 

една

няколко 
сума ще цията създава недоволство 

сред населението, а пове
дението не изпълнителя на 
акцията е крайно безотго
ворно.

•изми-
царевицата и 

от царевицата и 
няколкократно по

година, от- ме в предвид, че за 
година изпълнителят на ра 
ботата не успя да извърши 
своята част от работа. То
ва нещо създава незадрво-

година са Наистина в изпъл
нението има и обективни 
причини, но все пак субек

малки от лани. 'въпреки, че
А. Т.

лство, дори и недоверие - тивните причини надделя- 
всред местното населе? ват. И съвсем няма да бъ 
мис. Няколко пъти досега де поскалено ако кажем.

то- че и запнаред ако акцията 
по електрификация на село 
Дукат продължи с такъв 
темп. на да ли и догоди
на ще бъде завършена, 

а преди Още повече, ако се има 
предвид, големината и ме
стоположението на селото.

М. Я.

ЗАСЕДАНИЕ НА ЩАБА ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ 
РАБОТИ В ДИМИТРОВГРАД И Ь

Изкупена само половината ||§й|а‘

йЗ#

и
сме интервенирали по 
зи въпрос при отговорни
те лица в Общинската ску 
пщина и другаде, но мал
ко има сфекат от това. В 
..Граджевинар" 
всичко частният предприе: 
мач, който. е взел работа
та. обещава че всичко ще

'г

ш
До 9 септември в Дими- 

трвградска община са ис- 
купени 521 тона пшеница, 
а това е малко повече от 
половината 
1000 тона, което представ
лява и задължение на об
щината към региона. Нео- 
съществяване на изкупува

ме. И този път 
знае път/ бе изтъкнато, че 
със 181 трактора в общи
ната напълно може в опт
имален срок да се завър- - 
ши на частния сектор. Об
аче. такава голяма механ
изация при така неуреде
ни площи изобщо не пре
дставлява гаранция, че ще 
има добри добиви, подчер
та Ангел Васов, селскостопа 
нски техник от „Нишава". 
При това той подчерта и 
факта, че освен трактори
те съществуват само 4 сея
лки. а това 
факт. който изобщо не га 
рантира нищо.

Когато става дума за до 
бивите да кажем, 
части* сектор са предай 

2500, а на обществе

/по кой ■й

запланувани

:й§Ш&
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Ш,ЛЕСКОВАЦ

Преполавена реколтатането е последица от про
дължителната суша и нам
алените добиви. Както бе 
изтъкнато на заседанието 
на Щаба, на което присъ. 
ствува и председателят на 
регионалния кооперативен 
съюз Йован Стоимено ви ч. 
успех ще бъде ако се из
купят 700-750 тона.

Понеже жътвата вече 2т 
давна е завършена и пос
тигнатите резултати са на
лице, естествено е> че го
лямо внимание бе посвет
ено към предстоящата ес
енна сеитба, за която как
то бе изтъкнато, не съще
ствуват оптимални условия. 
При това 
има предвид сухата почва 
и недостигът на 
мите

част на Вранска община. 
Буяновац, част от Търгов
ище и няколко села в Бо
си ле градска община.

Кооператив-Нетдавна 
ният съюз в Южноморав- 
ски регион обсъди лоложе 
нието на стъпило следствиеместната общност навреме 

е изпълнила воички свои 
задължения, тя досега не 
върви със 
темп. Особено когато ста
ва дума за изпълнение на 
задълженията, на строите
лната кооперация „Градже 
винар", която е и изпъл
нител на работата. Имен
но, според договора. „Гра 
джевинар'’ е трябвало да 
прокара мрежата с високо 
напрежение до центъра на 
селото, а оттук за трите 
клона: Горна махала. Ду- 
дина и Коничка река дуп
ките за стълбовете да из
копае местната общност. 
Досега, както ни уведоми 
Боян Божилов, секретар нй 
първичната партийна орга 
низания, местната общност 
с изпълнила своето задъл
жение.

— Дупките, които тряб
ваше н'ие да изкопаем от-

1
Ипродължителната суша 

отражението й върху сел
скостопанските култури 
настоящата година 
и последствията от лошо
то време, 
този регион в края на ми
налия месец.

Кооперативният 
взе известни мерки за сан
иране на положението. За
това, преди всичко, се пр
епоръчва на производител
ите на мястото на цареви
цата да се засява ряпа и 
грахорина. Покрай това. 
за защита «а животновъд
ния фонд, се предприемат 
мерки да се запази цена
та и да се обезпечава хра- 
но за добитъка - кюспе и др. 
Във връзка е мерките, ко
ито се вземат, е необходг 
имо, както изтъкна в раз
говора ни Сава Маркович. 
председател на Регионал
ния кооперативев същз. 
мерките по-подробно и ця 
лостно трябва да бъдат 
приложени във всички об
щини в Южгноморавоки ре
гион.-

съюзе поразяващ запланувания в
както

което захваначе на

дени
ния 2800 кг от хектар,а то 
ва е малко, особено на об 

Стои

Според преценки. към
70 на сто е намален доби
вът от царевица, при слъ
нчогледа 60 процента, по
вече от 20 на сто при зе
ленчука. докато овошките 
са дали дори 80 на сто по- 

добиви, особено 
ябълката и кайсията.

шествения, изтъкна 
менович, като напомни, че 
и през следващата година 
Димитровградска 
трябва да обезпечи

пшеница. Що се отца

общинанай много се
1000

-малки
II РИ
което е последствие от та 
згодишнитс мразове и пр
одължителната ещна. Пре
меняла сс. чс общата суша 
па щетите възлиза 
милиарда динара.

необходи- 
количества тор. Спо-

тоне
ся до цената на пшеница- 

от особено зн-та, което е 
ачение

агроте-ред предвидения 
хнически минимум за

1038 хектара
и за селскостолан-за-

производители и се- 
трудова

скитеплануваните 
необходими са 180 тона из 

а засега са
лскостопанската 
организация, тя с опреде
лена на 82 динара. При 
това за сдружените селско 

производители, 
договорят произ-

на 15
куствсн тор. 
обезпечени само 100 тона. 
Не/достига и сортно семе, 
(обезпечено е само за 25 

от предвидените 
Но положението

Лоше време, придруже
но от градушка, унищожи 
реколтата особено а една

стопански Б. К.които и 
родство на пшеница репу- 

рсгрес от 20 
така че тс могат

на сто 
площи). 
тук сигурно ще сс измени.

„Нишава" тря
бва да започне лреработ- 

меокантилна

бликата дава бабушиица
динара, 
да набавят семе от „Ниш- 

на по-ниска цена.
зашото в Големи щети отава" инаката
пшеница собствено прои
зводство в пшеница за се-

А. Т. Както тези дни с заклю
чил шабът за координира
не па селскостопанските ©а 
боти при ОС. земеделски
те кооперации незабавно 
би трябвало да потърсят и 
набавят храна за добитъ
ка в Славения и Войвоии- 
па, зашото ако не се взе
мат спешни моркн, може 
да се случи животновъд
ният фонд а общината да 
бъде сериозно нарушен. И 
Общинската скупщина от 
своя страна трябва да пре 
доили облекчения за пбоиз 
водителите

преди всичко от активно
стта на земеделските коо
перации и сътрудничество
то им със селскостопански
те производители, което 
досега нс беше винаги на 
завидна виоота. Ако коо
перациите не се погрижат 
за запазването «а живот
новъдния фонд, утре те 
бъде трудно да се възвър
не с мъка и труд създаде
ния фонд, а върлуващите 
и без тока матоапйзи лис 
изпразнят оборите па сел-

Нсзапомивната суша, ко 
ято сполетя през това лятр 
Бабушимшка община при
чини огромни «пети на сол 

култури. 
Вука-

В РАЙОНА НА ЗВОНЦИ
с което папските 
Кажто ни уведоми 
ши» Тодорович, завеждащ 

Обши-
Изгорели 5 хектара борови гори

Пожарите през ^™^‘Су~пр"зИДс; 
Най-голям пожар избух“ "Р Бабуш,„и-

край село "™Геше за я« и
ца — Звонци. Пожарът ое' <; участие ма
половина, благодарение V ™ Но и покрай 
над 400 граждани и 40 потици. соб.
това с изгоряла гора^н^ Томо|1, Михаил Пашюв, 

Павлов и 
пожарът е

селско стопанство в 
леката скупщина, продъл
жителната суша най-зле сс 
е отразила върху цареви
цата, сегюлобива 
гледа и др. култури. Сгга- 
ред груби -изчисления 
■пито надминават сума от 
1 800 000 000 динара, 'зали>- 
то царевицата е униптоже- 

60г,/п. овеса 40,,/и> а

ница.

слъмчо-

ще-

ственост иа
Павел Павлов, Стоимен 

Преценено е, че
5 милиона динара.

уста нолона причината

Васил Милев, 
причинил щети

за избухва
ла Антич

ОК О СТО VI а и ск И тс 0113 ВОД.11
тели. като понесат големи 
шеги <ш\ селското стопан
ство.

животновъ
ди.па шад Дали тапи препоръка «не 
сс осъществи щс зависи

от около
Оше нс-> е до-изкуствсните ливади — 

70%. М. А.
ри наднего па пожара.
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/
рКНЛТУРА у>> ПРОСВЕТА^ ИЗКУСТВО

• нови книги
ТВОРЧЕСКИ НАГРАДЕН

конкурс
НА СПИСАНИЕ „МОСТ“

„Чиренът“ от 

Пронопи Попов
по-ярко навлиза и борбата срещу нод- 
тнспическата класа, като накрая напъл
но се осъзнава и поема пътя па рсво- 
л юц| I сш ср т п артнза н нн, който активно 
участвува в борбата. Интересен е и 
образът иа чорбаджийската дъщеря 
Донка, момиче без предразсъдъци.

Краят иа романа завършва мелодра- 
матичеио: двамата се взимат, след сли
зането на партизанския отряд в града и 
освобождението му от фашизма..

Струна «и се обаче,-чс самият край 
е прибързано написан и вместо да сс 
пресъздаде психическия прелом у чор
баджийската дъщеря, авторът е. прибег- 
кал до преразказваме. Моя® би това с.

Тези дни в издание на Издателство 
„■Братство"' излезе от печат нова книга 
— романът „Чиракът” от Прокоии По- 
нов. Романът обработва мотиви от вой
ната и борбата иа хората от Босилс- 
градския край за освобождение от фа- 
шиз.ма.

Авторът проследява съдбата на Чи
рака, юноша, който- след многобройнп 
преживелици израства в революционер 
и чийто жизнен път отразява съдбата 
на момчетата-чираци в онзи период.

Романът има две части (според нас 
първата е по-богата н наситена с дина
мизъм) и втората, -в която авторът от
разява народоосвободнтелната борба в 
пределите на Босплеградско и по-ши-

За да насърчи творческата Дейност в худо
жествената литература, науката и публицисти- 

българската народност вката на творците от 
Югославия, списание „Мост" продължава с тра
диционни» творчески награден конкурс за сле
дните видове и жанрове:\
СТИХОТВОРЕНИЕ
първа награда 4000 дин. 
втора награда 3000 „
трета на града 2000 ,,

РАЗКАЗп нан-големият недостатък 1 иа романа, 
въпреки че тук-тамс -мога1' да се напра
вят и други забележки. ;:-

Обтото впечатление обаче с 
гата с привклекателпа и заслужава вни
манието на чйтатедите, особено на 
младите, които могат да . сс нъцп-итадат 
в духа на патр|ютгйАа.; проследявайки 
сЪдбата на едтш , юнщпа, .жнвеял и бо
рил' се във воС1 ц-штС „/'години-; Аигррът 
лоста увлекатедра 'водггчпоосетвонздфето.

често се ОтКЖНЦ1 иа към другц. обра 
?ч." но в крайна сметка да 
драматичното' преживяване на 
герой.

роко. първа награда 7000 дин. 
втора наг рада 6000 „
трета награда 5000 .,

Главна личност е Чиракът. Авторът 
започва повествованието сн от оня мо
мент/ когато Чиракът трябва да мине 
в Босилеград, и да отпочне работата си 
в занаятчийската работилница Па чорба
джията. С доста голям емоционален за
ряд е описан животът му в чорбаджий
ската къща и първите трепетни вълне
ния на Чирака, който се влюбва в чор
баджийската дъщеря, която отговаря

кнм-

НОВЕ Л АПО-

първа награда 8000 дин. 
- втора награда 6000 ,. 

трета награда 4000 „ -
ЕСЕкоето

подсили
главния

първа награда 6000 дин. 
втора награда 5000 дин. 
трета нграда 4000 „
НАУЧНА СТАТИЯ 
първа награда 9000 дин. 
втора награда 7000 ,,
трета награда 5000 „
ПУБЛИЦИСТИЧНА
СТАТИЯ

иа чувствата му.
В романа се открояват още някол- 

на чорбаджията.ко релефни образа 
неговата жена, началника на полиция
та, Евтим п други. Те обаче са само 
фон, върху който трябва по-ярко да 
се открои образа на Чирака.

От начало, незаинтересован той асе

Ето защо — топло предлагаме на- чи
тателите да прочетат този нов роман на 
Издателството.

Ст. Н.

СИМПОЗИУМ ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО НА РОМИТЕ В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА първа награда 5000 дин. 
втора награда 4000 
трета награда 3000 „Всестранен научен анализ УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА

• В ТРИДНЕВНА РАБОТА ПОДНЕСЕНИ РЕДИЦА НАУЧНИ СЪОБ 
ЩЕНИЯ 1. Право на участие в традиционния творче

ски награден конкурс на списание „Мост” имат 
само граждани на СФРЮ.

2. Творбите, предложени за награда, трябва 
да са написани на български език — по възмо
жност на пишеща машина (раздел тройка) или 
четливо на ръка и да имат обозначение (ши
фър). Авторите трябва да доставят на Редак
цията по три екземпляра от всяка творба, а

. името на автора, сложено в затворен плик, 
върху който е написано същото обозначение, 
което стои на творбата, се изпраща с пратката.

3. Изборът на темата е свободен — според 
, желанието на автора.

4. Препоръчително е авторите на научни и 
публицистични статии да посветят? съответно 
внимание, на 40-годишнината от победата 
фашизма и освобождението на страната, на раз
витието иа самоуправлението у нас, на делегат
ската система, стопанското развитие и на про
блеми от Дългосрочната програма за икономи
ческата стабилизация и пр.

5. Обемът на научните и публицистичните 
статии може да бъде най-много до 20 страници 
иа пишеща машина.

6.. Последен срок за доставяне на творбите 
на творческия награден конкурс на „Мост” за 
1985 го-д. е Ю ноември т.г. Творбите се доставят 
на адрес: ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО” — ЗА 
ТВОРЧЕСКИЯ НАГРАДЕН КОНКУРС НА СПИ
САНИЕ „МОСТ", Кей 29. декември бр. . 8, 
18000 НИШ.

Резултатите ще бъдат съобщени чрез в-к 
„Братство” и другите средства на масова ин
формация на българската народност в Юго
славия.

дяха и игралния филм: 
„На крак, ромиГ.

В края иа симпозиума се 
водиха дискусии по проек-

сурица” (Александар Мит- 
рович), „Приложената ме
тодология в изследването 
в акционните проучвания” 
(Градимир Зоич) и „Резул
татите от предприетите ак
ции за решаване на уста
новените проблеми" (Слав 
ча Игнятович).

Освен това участниците 
на симпозиума посетиха ме 
стната общност на ромите 
в Масурица. изслушаха съ
общения от други сред™, 
обиклиха селището- на ро
мите в Сурдулица,. където . 
водиха' разговори с пред
ставители., на 
„Ром”. И в Масурица, и 
в Сурдулица за участници-, 
те на симпозиума самоде
йците
ромска' музика, дадоха ма
лки концерта. Те също ви

От 12 до 14 септември 
в Сурдулица се състоя сим 
позиу-м за положението на 
ромите в Сурдулишка об
щина, по-точно за положе 
нието на ромите в с. Ма
сурица. Сурдулишко. Този 

'симпозиум е последвал 
след две години проучва
ния, които са направили 
изследователите при Ин
ститута за социална поли
тика. на СР Сърбия от Бе
лград. Този .институт едно
временно е и организатор 
на тридневния симпозиум.

В „работата ра научната 
среща в Сурдулица. освен 
учени от Института, взеха 
участие и. представители 
на центровете за социална 
дедйиост,-както и предста
вители на самоуправмте- 
лните обшности - на интере
сите за социална защита 
в СР Сърбия.

На симпозиума бяха под 
носени следните научни съ 
общения 
икономическото 
ние и '
ми и нужди на ромите 
Масурица” (Александар Ми 
трович). „Ромите в Масу- 
ои1га" — исторически оо- 
чор" (Радомир Ракич), „Ус 
стаиовените проблеми вI се 

. лището на ромите в Ма

та за решаването на соци 
алното положение на ро
мите в Сурдулишка общи
на, относно в Масурица.

Тази научна среща е пър 
ва от този вид в Републи
ката, а за успешното й про 

заслугаголямав еж дан е 
има общинската самоупра- 
вителна общност на инте
ресите за социална заши
та. по чийто почин е и ор-

над

ганизиран симпозиумът.
Участниците в сим пози 

ума посетиха и Власинско- 
то езеро, където се запоз
наха с прелестите на този 
край и възможностите за 
развитието на туризма.

дружество

изпълнители на
Ст. Н.

„Обществено-
I положе- 

социалните пробле-
в

РЕДАКЦИЯТА НА СПИСАНИЕ „МОСТ”
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КАКВО Е МБ1ЕНЕ1ЕТО
ФАБРИКИ? ЕСЕННИ АКЦИИ НА СУРДУЛИШКАТА МЛАДЕЖ

Сама добра замяна 

истинското решение
Залесяване на голините

След твърде 
„Бригадирско

възобновяване работата на 
извидническата организа- 

' ция. През август на Благи
на се проведе лагеруване, 
на което освен създадения 
извиднически отряд „Пера 
Мачкатовац” от Сурдули- 
ца, участвуваха и извйдни 
ците от община „Ста/ри 
град” — Белград След то
ва интересът към тази мла 
дежка обществена органи
зация рязко нарасна. Се
га отрядът наброява 50 а* 
тивни членове, които по
лучиха и униформи, а при 
ети са още 20 души.

Средствата за набавката 
на униформи, както и за 
останалото оборудване на

успешното 
лято” на 

младите от Сурдулишка об
щина. тези- дни започнаха.
есенните залесителни ак
ции. В местностите „Вили- 
но коло” и „Претвор” ми
налата седмица към1 500 
младежи и девойки, съста- 
вяващи седем бригади от 
образователните ' центро
ве, проведоха еднодневна 
залесителна акция. Най-до 
бър бе отзивът сред сред
ношколците от образовате 
лния център ,,Моша Подя
де”. който даде четири 
бригади с около 200 учас
тници. По традиция на 
акцията откликна и посто
янната младежка трудова 
бригада „Пера Мачкато
вац”, а останалите две 
бригади даде образовател
ният център „йосип Броз 
Тито".

В нашата В списъка на забележки 
те, които ое приемат и от 
поборниците за младежки
те фабрики, трябва да ое 
внесат и редица 
шени въпроси във връзка 
с перспективата на 
цехове: все още не е из
вестно какво ще бъде по- 
ложенито на 
кога-то работещите в 
младежи и девойки преми 
кат границата на младеж
ката възраст, как ще се 
развиват без 
развойни тланове, от кои 
източници ще ое попълват 
инвестиционните им фон
дове и пр.

пайпт СТрана вече са построени 7 цеха, 
работят само млади, наскоро гце ги има 

председателите на републиканските по 
краининските организации на ССМ. единодушно 
считат, че не трябва да се преу.елнча.а значе 
нието им, понеже те са „цяр за болката но не 
ч за причината на болката’'.

в които 
11, но

неразре-

тези

Младежките фабрики нс 
оа решение за проблема 
о безработицата и в най- 
добър случай само са до- 

замяна . за истинско
то решение. Защо? Първо-, 
много малък е броят на 
младежите и девойките, 
които получават работно 
място в тях, а второ: същ е 
ствуват оонователни съмне 
мия в икономическата оп- 
равданост на тези фабри
ки. Така в най-къси чести 
гласи отговорът на предсе
дателите на републикански 
те и покрайюшските ор
ганизации на Съюза на со
циалистическата 
на въпроса —дали младе
жките фабрики наисшна 
са нов вид трудоустроява
не?

младежките фабрики са 
..изкуствено” и 
ко" решение.

Фабриките
„демагож- тях

извидническия отярд — 
палатки, одеяла. полски 

•обезпе-
Макар че признават, че 

тези цехове не са 
ско решение, младежите и 
девойките от Сърбия. Хър
ватско. Македония и Чер
на гора считат, че всяко 
работно място е добре до
шло. В това отношение 
напред вървят белградоки- 
те младежи, с чиято прог
рама ,,Хиля да стажанти в 
програмите на белградска
та наука" се предвю^а да 
бъдат открити оше дваде
сет младежки фабрики. 
Желанието на мадежта да 
бъде посредник в свРъзва- 
нето на градските научни

обмислении стик- кревати и пр. 
чиха самите извиднйци с 
участие -на залесителните 
акции на Власина.

В тази акция са залесе
ни около 300 декара голи
ни. Общинската конферен
ция «а Съюза на младеж
та за най-добрите брига
дири ще организира едно
дневен излет до Белград 
с посещение в Цветния 
дом.

Инак понастоящем се во 
дят разговори с Горската 
секция за залесяването на 
още 1500 декара голини, 
собственост на Горската 
секция. Акциите ще про
дължат все дотогава, дока 
то времето позволи. 
ГОЛЯМ ИНТЕРЕС ЗА 
ИЗВИДНИЧЕСКАТА 
ОРГАНИЗАЦИЯ

Още през януари т.г. бе 
раздвижена инициатива за

Интерес за извидни чет
ката организация проявя
ват най-младите, които 
проведоха обучение, след 
което ше бъдат заплене
ни в извидническата група 
..Пчелица”.

*
От казаното е ясно за- 

Фабрикишо младежките 
не се споменават в Проек 
топлатформата за XII ко«-

Този повишенгрес на Съюза на югослав- инте-
рес сред младите от Сур- 
дулица към извидническа- 
т^ организация и нейната 
дейност е резултат на пра. 
вилната работа и добрата

ската социалистическа мла
деж. Председателят на Ко
мисията за обществено, 

въпроси

младеж

икономически
организация, акциите. коиг 
то тя провежда и резулта
тите. които постига. Очак
ваме през есента тази об
ществена организация на 
младите от Сурдулица да 
заживее пълноценно — по
сочват в ОК на ССМ.

ИЗХОДЪТ Е НА ДРУГА 
СТРАНА

В нашата страна съще
ствуват само 7 младежки 
фабрики, а до 
годината ше 
още 4

края на 
заработят 

две в Белград и 
по една в Сплит (първата 
младежка фабрика в СР 
Хърватско) и в 
(първата младежка фабри- 

САП Косово). Изхо
ждайки от „тънките" Ре- 
зултати на шумно обнаро
дваната акция, може да се 
каже. че междувременно 
отслабна интересът за от- 

младежки фа- 
Единственото

Ст. Н.

БОСИЛЕГРАДСКИТЕ ПИОНЕРИ ПРЕД ПИО
НЕРСКИЯ ПОХОД „ПО ПЪТЕКИТЕ НА СВО
БОДАТА — 85”

Клина

ка в

Марш до „Буков рид“
Петият пореден поход на пионерите в СР 

Сърбия, който ще се проведе в рамките на об
що югославските пнонероки игри „Растем под 
знамето на Тито — да живей, живей, труда” се 
отбелязва под знака на 40-годишиината от по
бедата над фашизма. В обединеното основно 
училище „Георги Димитров” в Босилеград се 
върши усилена подготовка. Неотдавна бе сфор
миран Координационен отбор, който вече изго
тви марш-ут и съответна програма за тази пио
нерска мач ни ф естац11 я.

Според плама сдруженият пионерски отряд 
„Божко Буха”, който съчиняват 10 ученика от 
босилсградокофо основно училище, по 5 от би- 
стърокото и горнолмсинското и по 15 от дол- 
полюбатокото и гарнюлюбатско училище утре 
ще посетят местността „Буков рид" и пред па
метника на погребаните тук партизани ще по
ложат свежи цветя, а за значението и развитие
то на партизанското движение и въобще за 
развитието на Народоосвободителната борба и 
социалистическата революция пред пионерите и 
останалите ирисъствуващи хора от околиите ма
хали що говори Боян Васев, преподавател по ис
тория в гориолюбатското основно училите.

Останалите пионери, според плана и прог
рамата на Похода, ще посетят близките гранични

криване на 
брики.
ключение е столицата ни, 
в която тези дни официа- 

проектът „Хи

към Председателството на. 
СЮСМ Благо" Митанов- 
ски казва, че това би би- 

,,намек”,
че младежта приема ал- 

истии-

из- столичнотоинститути със 
стопанство не иска да „ра
зваля” и представител на 

„Михайло Пу- 
нреду-

ло нежелателенинститутално е приет
ляда стажанти в програми- Пин”, но все пак 
тс на белградската наукацреждава, че „Белград не

може да се включи в тре
тата техноложка

помощта на младс- 
фабрики".

тср/иативио вместо 
ското трудоустрояване на 
млади квалифициращи ка- 

Подкрспвайки основа 
младежки фаб- 

има ус-

роволю-Председателите на .репу
бликанските и покрайнин- 

коиференции
ция с 

на жките дри. 
валето на

ските
ССМ без изключение счи
тат, че нс трябва да се 
ггреуреличава

ВСИЧКО ЗАВИСИ от 
значението УСЛОВИЯТА 

фабрики, 
на Весна

рикп там, кълсто 
лония за тона, а поели псика младежките 

По мнението 
Караджич (Черна гора) ста 

бол-

ССМ опращ-чко икономическа 
леност, той признава, 
те нс са истинско 
мие и констатира: 
като младите успешно 0Н_

Конфсронциитс на 
в Словения, Войволина и 
Босна и Херцеговина 
се обявяват против младе
жките фабрики там. ,Л<Ъ- 

мма условия", то и 
нс помислят да ги изграж- 

собствените си дво-

чс
нсва дума за „цяр за 

ката, «о нс и за причина
та на болката", Отрсзнитс 
лно лействУват и 
на Ели да Чаушевич 
ка и Херцеговина): „При- 

Закона за пои 
стажанти ше по-

фабрика та косато
кралото «а труд, то се за- 

с'|'здаиане на
продуктивно

реше-
гьй

думите
(Бос-

лсто ботят иа застарели маши
ни, какво би 
когато би имали

за изява на нови ма-

сс случио 
пъзмож-

дат в
ровс”,- Нс приемайки раз
ликите между поколения-

яагането на 
кмаке на 
действува
да Г/|.ле поне с 60 на сто 
младежка”. Мила/1 Яиич егмшат за
(Войволина) и Роберт Чер- условия за
пв (Словения) смятат, нс трудоустрояване.

ЛОСТ
шини.

стана въпрос завсяка
застави или пък историческите места в окол
ността.

У ■ м. я.Й. Пеич
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БОСИЛЕГРАД: СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ С НОСИТЕЛ 
НА СЕПТЕМВРИЙСКА НАГРАДА

САМОУГ1РАВИТЕЛНО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИНТЕРЕСИТЕ 
В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

Признание 

за усърдна
МНОГО НЛИ МАЛКО 

САМОУПРАВНГЕЛНН ОБЩНОСТИ?
работатура и сЬизичоска култура 

е достатъчно да има само 
една СОИ, с една 
шина и със съвет за вся
ка област. Също така за 
здравеопазване.

детска защита да 
оформи друга СОИ.

В областа на самоупра- 
нителното организиране в 
стопанските дейности пре-

Сегашното положение е новно училище в общипа- 
■следното: едно училище та съществува една самоу 
има една самоуправнтелна правителна общност наин-. 
общност, един Център за тересите. Същото е поло- 
култура — също една са- жението в културата и фи- 
моуправш-елна общност. зическата култура: един 
Овеем оправдано се по- Център за култура — ед- 
ставя въпросът: нужно ли на СОИ (самоуправнтелна 
е това? Още повече, ка- общност на интересите), 
то се имат предвид ста-' едно спортно дружество 
новиЩата на 18 то заесда- — една СОИ. Разбира сс, 
ние на ЦК «а СКС. Изхо- че всички СОИ. па и спо-. 
ждайки от тях Общински- менатпге. са оформени въз 
ят комитет на Съюза на оонова на Закона, който 
комунистите и Общински- обаче предвижда форми- 
ят синдикален съвет са райе на споменатите СОИ. 
оформили работно тяло, с но не и за всяка

скуп-

Тачко Милановсоциална
и се

Тачко Миланов, автотенекеджия в основната ор
ганизация на сдружения труд „Услуга" в Босилеград 
е един от тазгодишните носители на Оомосептември- 

• йски награди. Това и бе повод тези дни да побессд- 
; вамс с този усърден работник, който вече 16 години 

калява своя автотенекеджийоки занаят.
' — Наградата от 10 000 динара за'мен е голям' 

подтик за още по усърдна и качествена работа. До
верието се печели само с качествена и бърза работа, 
занаятчийската работа с тъкмо такава. Това общин
ско признание е още по-скъпо, че го получих в юби
лейната 40-родишиина от поебдата над фашизма и 
41-година от освобождението на нашата община. Ра
збира се, няма да забравя и доверието на другарите,

дложеиията са още по кои 
креташ. Именно, от съще
ствуващите три СОИ, за 
жилищна, комунална и пъ
тна дейност, да сс оформи 
една СОИ със скупщина 
от 45 делегата и с три ад- 
бора за всяка област. Пре
дложението обхваща и пре 
раствансто на ООСТ ..Ко- 
муналац" в трудова 
низания, за която също е 
предложено с какво всич
ко трябва да се занимава 
(а това подразбира 
собяване на същата

област
цел да седи и подтиква ак- по-отделно. Това значи, че 
тивностите в провеждаме-' ако Белград има СОИ за 
то на становищата. Работ- • всяка област не трябва и 
ното тяло има свои групи Димитровград да има вси- 
за отделни обасти. Една чки СОИ. 
от тях е за трансформа
ция и реорганизация, 
също така и рационализа
ция на съществуващите са. 
моуправителни 
на интересите. Тази работ 
на група е констатирала, 
че. в тази насока са пред: 
приети определени актив
ности. но все още недо
статъчни.

орга-
които ме и предложиха за съответната награда — 
сподели в разговора ни Миланов.

Инак, Тачко Миланов е роден през 1950 година 
в село Дона Любата. Първите крачки в тенекеджий
ския занаят е научил от тенекеджиите Кирил Ве
линов — Тафата, и Стойо Цеков в „Услуга". През 
1968 година като осемнадесетгодишно момче става 
майстор тенекеджия. В „Услуга" остава, на работа все 
до 1973 година, когато минава на работа в „Авто
транспорт", където започва да се занимава с авто- 
тенекеджийство. Тук работи до откриването, на ав
тосервиза през 1984 година в „Услуга”, когато пов
торно се връща в тази услужна организация, но сега 
вече като висококвалифициран работник — автоте
некеджия.

И в „Услуга" и в „Автотранспорт" Тачко Мила
нов, с добротата си и дружелюбивостта с труда и 
доверието си спечелва симпатиите на останалите тру
дещи се. Повече пъти досега е бил избиран в съот
ветни самоуправителни органи и комисии, където 
също така с усъодна работа участвува в разрешава
нето на различните проблеми в организацията 
ято работи.

На това мнение бяха и 
а членовете на Председател

ството на Общинската ко
нференция на Социалисти- 

общности ческия съюз. което на 13
и оспо 
за то

па).този месец проведе засе
дание. на което между 
лоугото разисква и върху 
рационализацията на СОИ 
в общината. Членовете на 
Председателството се съг
ласиха. че не се търси ..ли 
квидация” на тази или она 
зи СОИ, но само по-раци
онално организиране на 
същите м премахване на 
вече споменатия абсурд — 
едно училище, една СОИ. 
Безспорно е. че е на място 
инициативата, на работна
та група .според която за 
основно образование, кул-

Второ предложение за 
реорганизация и рациона
лизация на СОИ е да с.е 
Формират три скупщини: 
за образование, наука, кул 
тура и физическа култу
ра. за здравна, социална и 
детска защита, чза 
щна и комунална дейност

Имайки предвид, че на 
територията на общината, 
по време, когато самоупра 
вителната общност за осг 
новно образование е фор
мирана. е била налице. Но 
пои положение,- че много 
училища са закрити и вси
чки обединени в едно ос 
новно училище, стигнало 
се дотам, че на едно ос-

жили-

и местни и некатегоризи- 
рани пътища. Всичките три 
скупщини биха имали са
мо един секретар, а . адми
нистративните работи би 
изпълнявала една служба. 
Този вариант в ко-подразбира
пренасяне в компетент
ност на ..Комуналац" под
държането на пътищата и 
чистенето на 
обекти. Спортното 
ство „Асен Балкански" би 
имало
се старае за спортния цщ 
тъп. Вместо съществувайте 
та СОИ за отдих и почив
ка на работниците 
формира специаляа

към Общинския син
дикален съвет.

М. Я.ПРЕД АКЦИЯТА ПО КРЪВОДАРЯВАНЕ 
В БОСИЛЕГРАД

жилищните 
друже- ДИМИТРОВГРАДСЛАБ ОТЗИВ компетенцията да Уреждаме на Пъртопоаинсното езеро

Ако в досегашните ак- то някак си страхливо се 
отнасят към тази не само 
хуманна, но и Съзнателна 
обществена акция, с мно
гостранно значение. Това 
най-добре 
броят на 
кръводарители. През 1982 
година тази скъпоценна те 
чност са дали 47 души. 
през 1983 година 98. а 
през 1984 — 21. В тазго
дишната пролетна акция 
се отзоваха 36 души. Безс
порно е. че това число по 
отношение на броя на за
етите е все оше изпод ре
публиканско равниш^. За- 
грижава фактът, че има 
трудови организации от 
които години вече наред 
няма пито един кръвода
рител. Поради това на по
соченото договорно засе
дание взето, решение тези 
дни в отделни тоудови ор
ганизации: ..Слога". „Из-, 
градил", Горската секция. 
„Автотранспорт" и двата 
новооткрити производстве 
ни цеха. - злпавни работни
ци да изнесът скази за 
значението и целта на ак
цията.

Димитровград 
да получи извънредно място за отдих и почивка 

през лятото.

ф Налице са реални възможностида се 
коми-

ции по кръводаряване не 
осведомяването изтъква
ме като една от причини
те за слабия отзив, за пре
дстоялата. която в Боси
леград. според плана на 
Завода за транефузия на 
кпъв от Белград, ше се 
прбведе на 24 този месец, 
това не може да се каже. 
Именно, Социалистически 
ят съюз й Общинската ор
ганизация на Червения 
кръст в Босилеград този 
път акцията раздвижиха 
навреме. За тази цел през 
миналата седмица в Боси
леград се проведе разши
рено заседание, което има
ше договорен характер, за 
предстоящата хуманна ак
ция. Обаче веднага трябва 
да кажем, че отзивът на 
най-отговорните от орга
низациите на сдружения 
труд бе изпод очаквания
та, а тъкмо те трябва да 
бъдат главните 
организатори и

СИЯ

стоянна рейсова връзка 
близо до него. С порибя- 
ването му преди повече от 
една година са създадени* 
и възможности за спортен 
риболов.

Имайки всичко това пре 
двид, трябва да се очаква 
в реализацията на споме
натите обекти и изобщо- 
в уреждането на околно
стта на езерото да се 
гажират не само ,,Сточар", 
но и Дружеството на спор 
тните риболовци, Дружес
твото на ловците (има ди 
ви патици в езерото). Д ви 
жението на горените. Ту
ристическият съюз на об
щината и Младежката ор
ганизация, която с добро
волен тоуд наистина мо
же значително да допри
несе Пъотопопинското езе 
ро да стане привлекателно 
място не само за Димитров 
гпапчаии. но и за други 
любители на природните 
красоти.

Изпълнителният съвет 
тези дни прие решение 
за изграждане на малък ре 
сторан—бифе край Пър- 
топопинското езеро, в бли 
зостта на което да се уре 

секретарите дягг терени за малки спор
на някои общности. Граж- тове и плаж за къпане, 
даните и трудещите се все. Идеята наистина не е но- 
още не са се изказали до ва, обаче трябваше да ми- 
този въпрос. А тяхното не доста време, за да_ за- 
мнение сигурно трябва да почне да се реализира, 
се зачита, понеже оредст- Строежът вече е започнал, 
вата за издръшка на СОИ а средства за това обезпе 
обезпечават трудещите се.
Имайки това 
Председателството на Об- чар" от Димитровград. Спо 
шинската конференция на менатите обекти ще се «а 
ССТН отправя споменати- мир ат на северната ча«уг 
те предложения на публи- на езерото между новия и 
чно обсъждане сред тру- стария път. който е пото- 
довите хора и в местните пен. В момента, когато ре 
общности, за да моЗке кон ка Нишава е замърсена до

крайни предели и къпане
то в нея става опасно, езе 
рото дава идеални възмо 

Общинската жности не само за къпа
не. но и за други спорту- 
вания. Освен това не е 
много далече от града, оа- 
мо 12 километра, и има по

Това сапотвърждава
доброволните

предложения, 
които засега . фигурират". 
Но трябва да се каже. че 
те все пак са предложения 
на определен малък кръг 
лица или на

ан-

чава селскостопанската тру 
предвид, дова организация „Сто-

коетни становища, въз ос
нова на мнението на база
та. да бъдат приети на за
седание 
конференция към края на 
месеца.

носители.
агитатори

организации. нав своите
Инак, и на това заседа- 

и на повечетоние както 
досега 
0ще има

бе изткнато, че все 
трудещи се кои- М. Я. А. Т. А. Т.
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Шизичевка кудтурац%^рф РЕГИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО СТРЕЛБА НА 
ИНВАЛИДИ

Димитровградчани абсолютни 

първенци
МЕЖДУОБШИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ — ГРУПА „А”

т УКРЕПВА ЧЕЛНИТЕ ПОЗИЦИИза1
За стрелците от спорт- жете. Второ място зае 

Александър Маринков, а 
трето Гошко Тошев. По 
този начин димитровград
ските инвалиди станаха аб 
сол ютни първенци «а то
ва състезание и към мно- 
гобройните си успехи до-

„МЛАДОСТ" : „ЖЕЛЕЗНИЧАР” (ВР. БАНЯ) 2:0, (2:0)

Босилеград, 15 септември 1985 година. Игрище 
то „Пескара” край Драговищица. Времето и тереХ 
подходщци за игра. Зрители около 250 души. Голмай 
стори: В. Чипев в 23 минута и Р. Захариев в 40 ми 
нута. Одия на срещата Иован Накич от Буяновац.

ното дружество на инвали 
дни лица в Димитровград 
като че ли са загаранти- 

добре организирани атаки Раяи само медали. Това по 
към вратата на вранскоба- 1 твърждава и последното

регионално

задоволяваха с 
И те играеха отворенег с

този гол.

ноките футболисти.
В 40 минута М. Цветков 

добре проигра Д. Златкол. Именно, вече известната 
който след като излъга ня в съюзни мащаби Ружица 
колко футболиста в нака- | Алексова и този път бе

стрелба с
проигра Р. ■ малокалибрен пистолет и 

пушка. По този начин тя

първенство, 
проведено тези дни в Ниш.

бавиха още един. Да до
бавим, че далеч след тях 
останаха състезателите от 
Ниш, Пирот.
Алексинац 
градове на Нишки регион, 
които участвуваха в състе
занието.

С нови две точки, изво
ювани в дерби-срещата на 
Между общинската футбо
лна дивизия Враня — гру- 
ца „А", орещу ФК 
лезнлчар” от Вран ска-ба
ня, футболистите на „Мла 
дост" от Босилеград укре
пиха своите челни позиции 
на таблицата. Победата 
ог 2:0 и новите точки са 
още по-охрабряващи. че 
са извоювани в една доб-

другият отбор 
да атакуват. При това оба
че често и грешеха. Може 
би това беше 
н.а амбициите им. Защото 
и гостите, и домашният от 
бор са претенденти за го
рната част на 
и че добре се познаваха. Ко 
лкото играта изминаваше 
домашният отбор 
ваше терена, превзимаше 
превес в играта. И като 
резултат на това в 23 ми
нута В. Чипев след като 
излъга един футболист от 
отбраната на съперника от 
кри резултата. След този 
гол играта стана още по- 
добра. Гостите по всяка 
цена настояваха да израв- 
нат резултата. Обаче дома 
шните футболиста, не сс

започнаха
зателното поле на гостите : недостижна в 
още по-добре 
Захариев, на когото не бе
ше трудно отблизо да улу 
чи целта и постави край
ния резултат от 2:0.

През второто полувреме 
играта също така бе доб
ра. И едните и другите 
не се мпоеха с резултата.
Имаха по-няколко добри 
голови положения но по
ради добрите интервенции 
на защитниците до измече 
мис на резултата не дой-

Прокупие,
и останалитепоследица

Же-
спечели , два златни меда
ла, а същото осъществи и 

| Гроздан Велков
1

А. Т.сред мъ-
таблицата

Г САМОУПРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ НА ИНТЕ
РЕСИТЕ ПО ЗАЕМАНЕ. ДА РАБОТА В БОСИ' 
ЛЕГРАД ОБЯВЯВА ВАКАНТНИ РАБОТНИ 
МЕСТА

овладя-

ра, коректна и мъжка иг
ра. Гостите от Вран ска ба
ня и този път пред люби
телите на футбола в Бо
силеград се представиха, 
като силен и мъжествен 
футболен отбор, които иг
раят- колективен футбол. 
Но този път пред футбо
листите на „Младост’' спо
ред играта съвсем заслу
жено положиха оръжието

Комисията за трудови отношения при 
„Изградня” в Босилеград дава

ООСТ

де. ОбяваВ петия кръг, който ще 
се играе на 22 септември, 
босилегоадските Футболис
ти играят във Влади”ич 
хан срещу отбора на „Ин- 
дустрийски".

за приемане в трудово отношение за неопреде
лено време на:

1. ЕДИН (1) АДИМИНИСТРАТИВЕН РА
БОТНИК

УСЛОВИЯ: завършено средно уичлище или 
IV степен професионална подготовка — адми
нистративна специалност и една година трудов 
опит.

М. Я.

..ФУТБОЛ: МЕЖДУОБШИНСКА РЕГИОНАЛНА 
От друга страна, боси-Ф* 

футболисти.
ЛИГА — ГРУПА „СЕВЕР”си.

леградските 
дадоха една от по-добри
те. ако не и най-добра иг
ра в тазгодишното футбол 
но първенство. И няма да 
бъде прекадено да кажем, 
че този път бяха в състо
яние да победат и по-си
лен отбор 
чар”. В техния отбор, ка- 
кто се казва във футбола 
всички редове функциони
раха добре. Еднакво добре 
извършиха поставените за
дави и отбраната, начело 
с В. Тасев и нападателния 

В. Чипев. Р. Заха- 
неуморния М. Цве-

Урок по футбол 2. ЕДИН (1) СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК — 
СТАЖАНТ

УСЛОВИЯ: Средно строително училище или 
IV степен професионална подготовка — 
циалност техник за високи строежи, техник за 
ниски строежи.

3. ПЕТ (5) КВАЛИФИЦИРАНИ СТРОИТЕ
ЛНИ РАБОТНИКА

УСЛОВИЯ: Квалифициран строителен рабо
тник или Ш степен професионална подготовка 
— специалност зидаро-фасадер, бетонджия или 
дърводелец

4. ПЕТНАДЕСЕТ (15) ПОЛУКВАЛИФИЦИ- 
РАНИ ИЛИ НЕКВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТ 
НИКА

„ХЕМИЧАР" (ПРАХОВО) — „АСЕН БАЛКАНСКИ” 
3:0 (1:0)

Неготин, 15 септември 1985 г. Спортният център: 
теренът тревист, подходящ за игра. Времето слънче- 

— зрители около 500 души. Голмайстори: Мили- 
сав Бърчич в 14 м., Цветко Матич в 62 м. и Зорац 
Петкович в 79 м. Жълти картони: Драган Петрович 
от „Хемичар”. Съдия: Зоран Миладинович от Ниш 
— отличен.

спе-

от „Железни-
во

тов 6, Александър Стан
ков 6, Кръста Кръстев 6, 
Предраг Костов 
Иванов —).

Футболистите на „А. Ба 
лкански” претърпяха теж
ко поражение като госту
ващ отбор в Неготин, къ- 
дсто

„А. БАЛКАНСКИ”: Мил 
ко Соколов 5, Никола На 
йденов 5, Зоран Христов 
5, Новица Алексов 6, Си- 

Ива-нов 5. Синиша

5 (Емилред с 
ри е в и УСЛОВИЯ: ПК-работник или неквалифици

ран работник със завършено основно училище.
5. ПЕТ (5) ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ 

ИЛИ КВАЛИФИЦИРАНИ СТРОИТЕЛНИ РА
БОТНИКА

УСЛОВИЯ; ВК или КВ-строителен работник 
или Ш степан професионална подготовка — 
специалност зидаро-фасадер, бетонджия или 
строителен дърводелец.

Молби изпращайте до кадровата служба 
при Трудовата общност с обозначение „За об
явата” в срок от 10 дни от деня на публику
ването на обявата.

тко.в.
Инак. оше ниша

Димитров 5, Новица Кос-
в началото 

на срещата и единият, и

ПИРОТ убилетелно бяха побе 
„Хемичар” — 

Домакините бя-

МЕЖДУОБШИНСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ —
лени от 
Прахово, 
ха по-добри 
елементи ма играта и про 
сто се . поиграха” с гос
тите. Този ггьт твърде доб- 

липсата на фи

От готово-почти вересия във ВСИЧКИ

„ПАРТИЗАН” (ЖЕЛЮША) — 
„ТАНАСКО РАИЧ” (ПИРОТ) 6:5 (5:3) ре пролича 

зичсска 
димитровградските

Димитровград, 15 септември 1985 т. Сяорти»т 
но^а^игра. Зрители *около 20()Вдушй7 Пшиайстощ^за

'1ПГгИоГи сХг И= 1 Ггол зТТтанаско Ра
— 2 гола и 2 гола Драган Николов — 2

Зооан Чирич - 1 гол. Без жълти и червени 
Миле Голубович от Пирот.

издръжливост V 
футбо Комисията за трудови отношения в ООСт 

„Слога” на заседанието си състояло се на 9 сеп
тември 1985 година, дава

листи.
момент сеКлючовият

61 м. на играта.
Стан

ел учи в
когато Александър

само от 1 метър отда Обяваич”: Душаи Спзсич 
гола и
картони. Съдия;

кои
лсчсност от вратата не улу 

празната врата. Вече п 
следващия момент от дуз;

покачват

за приемане нв:
I. Работник за товарене, разтоварване и 

пренасяне на стоки, изпълнители — 2.
УСЛОВИЯ; Неквалифициран работник.
II. Ръководител на магазин в село Д. Ръ

жена, изпълнител — 1.
УСЛОВИЯ: КВ или ВКВ работник в търго

вията, с трудов опит от една година.
Молби, с дказателства за 

общите и отделни условия, се подават до ТО 
Обща служба, с обозначение за обявата, в срок 
от 8 дни от деня на публикуването.

Кандидатите, които се намират на свиден- 
СОИ за заемане, с молбата прилагат и

числаби-макинитс и твърде
Симеон Симов.

възтьр- 
минутд 

след

кръг наВъв втория 
МФС — Пирот, футболис- 

„Партизан”
поредна по|>е- 

беше

ят вратар 
Все пак правдата 
жествува на една 

края,
удар бе отбелязан и

па домакините 
резултата на 2:0.

всс до края. дома- 
бяха по-добри и

Оттога-пости-тите на 
гнаха втора 
да. Обаче победата

ва, па 
кипитекогатопред

ъглов
шестият гол, а с това и 

победата. Все 
победата на домакини 

изобщо 
бяха

един гол.по-труд^
очаква- 

при

отбелязаха 0’Де 
въпреки че можеха да по; 
стигнат оше голове.

В следващия кръг та 22 
КОМН1ИЙ-

спечелвна миого 
но, отколкото се 
ше. Нешо повече — 
резултат 4:0 и 5:1 желюш- 
ките футболисти се озова
ха в положение да се бо
рят за една точка, тъй ка
то гостите изравниха резу-

изпълняване необезпечена
пак
те с заслужена и 
през цялата игра те 
по-добпият отбор.

За нервната 
телно допринесе 
съдийска тройка от Пирот.

септември т.г.. с 
оката дсрби*среита 
„Единство'’ от Пирот и „А. 
Балкански", която ще 
състои в Димитровград.

между
игра значи- 

и слабата
ция в
съотнвтствупащо удостоверение.се

ятата 5:5.
За всичко това 

неое нервната игра на до-
д. с.допри-
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ШЧФ/Р е сатира • забава
Мотоциклет се обрича. 

Водачът и спътничката му 
се озовават в един храста
лак:

— Е не можа ли поне 
по-хубаво да направиш то- 

упрсква го спадни-

* Поиякога въпросът съдържа 
формация от отговора.

* Правилата са сдпакви за всички, само из
ключенията са различни.

* Обираше каймака дори от птичето мляко.

повече ии-

ва!
чката му.

Вий прн 

Видойка
— Искам да взема ва

шата дъщеря за съпруга. 
— Видяхте ли моята

* Някои хора казват истината само за да
могат да противоречат... ...... жена?

— Да, но аз предпочи
там дъщеря ви ...

* Нищо не пречи толкова за развитието па
интелекта, колкото неговото отсъствие.

* Най-трудно се пише отчет за работа, ко
ято не е извършена.

* Женска логика — това което не достига 
на нас мъжете.

* У нея всичко е прекрасно! Значи тя е 
манекен.

• 99— Сега ли се идва у 
ДОма1? Цяда нощ не зас
пах ...

— А ти мислиш, чс аз 
съм заспал ... Доскоро ако нсмаше Ьубре свак лужнича- 

пи че ти каже:
— Па виц при Видойка. При н>ега ако ие- 

ма, тегай нигде га нема.

Щом немаше брашно и по най-далечната 
села човеци йедън на другога думаоше:

Тека беше и за гра^евинсЬи материял: же- 
лезо. цимент и друго.

Ка нестанеше рана за добитъкат, кико Що 
че ни се деси и туя сушну годиву, уместо чо
веци да се кръсте у задруЬете — они се кръс- 
теоше у Видойка.

И оди дъц на дъи — Видойко ко ишарън 
човек, ако йе само гра!)евинсЬи предузимач, се 
снаодеш» за све. Он набавляше све на време.

Накраят, кво излезе: сви се ударимо у чело 
ка се рашчу дека Видойко милиардер. Напра
вил си човекат неколко иже, накупувал кола и 
много дру!)е работе.

Са мнозина се сетише, дека това що рабо
тил Видойко (а за некойе работе може и да 
нейе имал дозволу), йе требало да праве друбп: 
задруЬете, търговейете организацийе найпърво.

Отвори им очи Видойко.

Сви се питаю: нейе ли могло да се найду 
ишарни човеци кико Видойко, па они да рас- 
полагаю с црепануту и с друбе организацийе 
койе пъшчу у дугове или се даве? ...

За онова що нейе било по законат Видойко 
че си одговара, ама с некойе работе йе дока
зал дека може много рентабилно да се работи, 
само требе да се мисли. Н>егвв камион никига 
нейе ишъл празен: оди Войводину докаруйе 
морузу или брашно, а натам — дърва. И да 
видите кико се има сметка.

А. 3.
В съда.
— Миналия път ви ка

зах, че нс искам повече 
да ви видя I

— Знам. Същото и аз 
казах на милиционерите, 
но те не иокаха да ми 
повярват...

СТ 12МЪДРОСТТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕи
*
* В хубавото съчинение всяка буква е злато.

КорейскаI
* Разговарят две съседки: 

— Не мога да разбера 
защо съпругът на Иванка 
я е оставил?

— Никой не знае ...
— Ужас ...

За душата книгите са това, което е храната 
за тялото. '♦

Сръбска

Перото е по-остро от меч.
Азърбейджанскат

Интервюират 
писател:

— Кой, според вас, е 
най-големият писател днес?

— Ние сме .няколко — 
скромно отвърнал той.

известенБързо отваряй очи, бавно отваряй уста.
Китайска

Трябва да се осъжда не престъпникът, 
ф престъплението.

а

Японска♦I Жена с упрек казва на 
електротехника:

— Извинявайте, че ви 
карам за втори път. «о 
вие сте свързали неправи
лно инсталацията.

— Не е възможно! —

Ако нямаше лоши хора, нямаше да има до- 
^ бри адвокати.

Дикенс
&
1
' Войната е лека за зрителите.

Арабска »
♦ отговаря той.\ ♦ И все пак, телевизо- 
| рът целият е в скреж, 

хладилникът повече от 
един час предава някакъв 
театър ...

♦ Който е получил власт за един ден, сто 
глави е отнел.* Абхазка» ♦♦I »Родната страна е люлка, чуждата — про
бито корито. сЛЬоЕцла;Най-демократичното жи

вотно е човекоядната аку
ла. Не прави разлика ме
жду човек и човек.

!
Татарска
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