БРШТЯО

С укла Ма президента на
СФРЮ Ивсип Браз Тмта *т
14 февруари 1975 г. Издател
ство „Братство” е удостоено
с Орден братство и единство
със сребърен венец за ®собени заслуги в областта на
информативната и графиче
ска дейност и за жринос в
развитието на братството **
единството между нашите
народи и народности.
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КОНСЪЮЗ

ПАРАД 0 ЧЕСТ
НА СВОБОДАТА
В чест на 40-годишнината от освобождението
на Югославия и победата над фашизма в Бел
град ще се състои военен парад, и тържествено
събрание на органите и организациите на Феде
рацията.
Окончателно решение за времето на устрой
ването на парада ще вземе Председателството на
Социалистическа федеративна република Югосла
вия.
Предложението за устройване на парад по
случай Деня на победата е изнесено тези дни в
публикуваната Платформа за чествуване на великия юбилей, което е приело Председателството
на Съюзната кнференция на Социалистическия
съюз на трудещите се в Югославия.

ИЗ СЪЮЗА НА

Н СНЕГЪТ МОЖЕ ДА СЕ ПОБЕДИ
Лошото време, което за
хвана и нашата страна от
две седмици насам причи
ни редица неволи на насе
лението,
Г1 ро дължителните снеговалежи, придруже
ни и от силни ветрове, ни
ски температури, най-мно
го затрудниха съобщения
та. Случи се през изтекли
те няколко дни влакови
композиции да закъснеят и
до 500 и повече минути,
рейсовите линии за много
селища са прекъснати; ре
ките замръзнаха.

беше се срутила снежна
лавина, която специална
механизация на предприятието за пътища от Ниш
разчисти. Линията Димитровград — Тр. Одоровци
е съкратена до Погановски манастир. Рейсовете не
отиват ни за район Висок,
а снабдяването на селата в
него става през Пирот.
В „Търгокооп" ни осведомиха, че магазините в
по-големите местни обЩности са заредени със стоки,
20—30
има за

СИНДИКАТИТЕ В СЪРБИЯ

да се
свържат нишките
Промени в самоуправителното организиране на
сдружения труд са необхо
дими, но
привързаността
в реафирмацията на тру
довата организация би мо
гла да донесе повече вре
да, отколкото полза.
извод е приет на
Този
неотдавна проведеното за
седание в Съюза на синди
катите в Сърбия на съвепредседателите
щание с
на общинските и регионал
ните синдикални съвети,
както е подчертано, че тру
дностите, които среща сдру
женият труд не са само от
стопански характер, но до
голяма степен произтичат
от политическата система,

която също се нуждае от
промени.
Но във връзка с тази оа
моуправителна трансфор
мация бяха изнесени противопложни мнения. Докато едни се застъпват за
по-ускорена
реафирмация
на трудовата организация
като основно предусловие
за по-бързо включване в
междунардното разделение
на труда, други изтъкват
за необходимо да
бъдат
премахнати
някои основ
ни организации на сдруже
ния труд. Изтъкнато е, че
за редица затруднения не
са виновни основните ор
ганизации на
сдружения
труд, но преди всичко ръ
ководните структури в тях.

ВРЕМЕТО

По-топло

след 18 януари

Лошото време, което на
сп.пи от началото на яну
ари продължава. През зи
мната ваканция тази годи
големи рака ще донесе
дости на децата. Метеоро
лозите предвиждат, че до
началото на февруари ид
ват по-топли дни, е много
по-малко валежи.
От Съюзния хидрометеорологически завод съобща
ват, че времето ще бъде
значително по-топло от 18
до 22 януари, а след това

ще има пак снеговалежи.
Температурата *Де се дви
жи от — 5 до 0 градуса,
пъд и до 5 — 6 градуса
Целзиеви над нулата. По
ради това ще настъпи стоп
яваие на снега, но това ня
ма да стане наведнаж.
Известни неволи ще съз
дадат
ветровете,
които
ще духат преди всичко в
Помо.равието и Подунавие
тр. По-слаби ветрове ще ду
хат в останалите части на
страната.

В акцията на чистене на
Благодарение организи
раното действуване преди
всичко на щабовете за бор
ба против природни бед
ствия. съобщенията в чове
чето краища вече са нор
мализирани, както и снаб
дяването на населението
със стоки от първа необхо
димост.

снега взеха участие всички
дни. Снабдяването в града
е нормално. Засега няма
нужда от рестрикции на
електрически ток, но е не
обходимо пестене. Ток за
сега има във всички села
в общината.
Общинският щаб за те
риториална отбрана и Из
пълнителният
съвет при

В ДИМИТРОВГРАД

24 градуса под нулата
Когато наваля тези дни към 50—60 сантиме- тра сняг в Димитровград, хората не се обезпо
коиха много, защото повечето такава зима счи
тат за типична за нашите краища. Те сигурно
имат право, обаче изключително ниските темпе
ратури, които тези дни и нощи бяха в Димит
ровград, едва ли могат да бъдат типични.
През нощта между събота и неделя темпе
ратурата беше спаднала дори до минус 24 гра
дуса. Това предизвика редица неприятности на
хората, тъй като на много места по домовете са
замързнали водопроводните тръби. Да не гово
рим колко цветя са измръзнали. За нещастие, в
най-големите студове се случи и авария на ре
гионалния водопровод, но благодарение пожерт
вованието на заетите в „Комуналац", водопро
водът е поправен.
41 Димитровград: АКЦИЯ
ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА
СНЕГА
И в Димитровградска община тези дни наваля голям сняг. Само през нощта на 8 срещу 9 януари
снежната покривка „порас
на" с окло 30 сантиметра.
и достигна средно 60 см.
Поради това бяха прекъспати съобщенията е райониите центрове в общината,
На път* Суково — Звонци

Общинската скупщина и
Синдикалният съвет напра
виха възвание към населе
нието. Отзивът беше добър. Снегът е почистен от
улиците и тротоарите и
движението ма моторни во
зила и пешеходци е нормалио.
Поради големия сняг уче
циците в Тръцски Одоровци, Куса врана, Височки
Одоровци и Смиловци ще
започнат зимната вакянция по-рано.

ф Бабушшща.- ПЪТУВА
СЕ, НО С ТРУДНОСТИ
!.:
Съобщенията в Бабушни
шка община са затруднени. Дълбокият сняг, който
на
места
достига!
и
над 60 см временно прекъсна
движението
от
Бабушница
до
Звонци,
но сега този път е свободен. В Бабушница и по местните общности граждани
те разчистват снега. В Бабушница не е имало много
отсъствия поради нередов
ното движение на превоз
ни средства.
Животът в общината те
че нормално. Рейсовете пъ
туват с по-големи трудно^сти от Бабушница до Звон
ци и от Бабушница към
Пирот.
В някои местни общно
сти, като например в Стол
и Стрелъц,, на акция по по
чистване на снега са излез
ли и по 150 граждани.
ф Босилеград: ИМА ТРУ
ДНОСТИ В ПЛАНИН
СКИТЕ СЕЛА
И в Босилеградска об
щина само в първите дни
на изобилните снеговалежи
съобщенията бяха прекъс
нати за кратко време. Се
га рейсовете на. Автотран
спортното поддържат редов
но линиите си от Босиле
град за Ниш и Белград и
от Босилеград за Скопие.
Поддържат се и линиите
за районните центрове в
Д. Тлъмино и Д. Любата.
Снабдяването засега не е
проблем. Магазините са за
редени със продоволствени
стоки.
Ако лошото време про
дължи повечко, известни
затруднени^ в доставката
на стоки ще почувствуват
селата, намиращи се по ви
соките планински склонове
като Дукат, Плоча, Църнощица и др., заЩото нямат
големи запаси от стоки.
Ф Сурдулица: ДВЕ СЕЛА
БЕЗ ТОК
Въпреки че съобщенията
в Сурдулишка община са
почти нормализирани, Гор
на Ратина и Ново село нямат ток.
В Сурдулишка община,
която преди известно вре
ме страда от земетресе- '
ние, лошото време пречи
в санирането на послед
ствията от него.
Магазините в Сурдулица,
както и по местните общпости, са добре снабдени.
А. X. — М.Я, — М.А.
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ПО СВЕТА

МИЛКА ПЛАНИНЦ

У
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ПОСЕТИ ФРАНЦИЯ
ОЩЕ ЕДНА Г1РОВИДНА ИГРА

отношенията и сътрудничеството
Югославия и актуални въпроси

от

ЗАдаНЛЦИОНАЛПЮАЦИ°я НА НЕБЪЛГАРСКОТО

бяхп заесгплти

между

Фрапция и

международното

положение
Председателката на Съю
зния Изпълнителен съвет
от 16 до 18 януари преби' вава на тридневно официа
лно приятелско посещение
' във Франция по покана на
председателя на Френско
то правителство Лоран Фабиис.
По време на посещение
то си в Париж Милка Планинц направи всеобхватна
размяна на мнения с дома
кините си. В разтворите
бяха засегнати отношения
та и сътрудничеството ме
жду Югославия и Франция
и актуални въпроси от ме
ждународния икономичес
ки и политически живот.
Събеседниците, Милка Пла
нинц и Лоран Фабиис по
ложиха усилия за задълбо
чаване на добрите отноше
ния между двете страни и
разширяване на сътрудни
чеството на области, в ко
ито съществуват възможно
сти за това. Председателка
та на Съюзния изпълните
лен съвет бе приета от пре

Милка Планинц
зидента на Република Фра
нция Франсоа Митеран, а
също така води разговори
и с френския министър на
външните работи.. Милка
Планинц води разговори и
в Националния съвет на
френските делови предста
вители и посети една яДРена електроцентрала в Юж
на Франция.

ГЛАД И БЕДА ВЪРЛУВАТ ПО АФРИКА, НО ...

Положението не е
безнадеждно
На един симпозиум за
-•.-.■■глада и бедата председате
лят на Световната банка
Алден Клаузен заявил, че
1
премахването на „абсолют
ната беда" в света трябва
да бъде приоритетна зада' ча на международната об
щественост. В реализацията
на тази задача ще се анга
жира и Световната банка.
Като завързал полемика
с ония, които мислят,- че*
много развиващи се страни
се намират в безнадежно
положение, Клаузен под-

СОФИЯ

ЯЯи>

Всеобхватна
размяна
на мнення
В разговорите Фабнис — Плашшц

ОТ

чертал, че това са „съвсем
погрешни мнения" за дне
шния свят. Сред фактори
те,
които предизвикват
глад и беда в Африка,
той наредил високия наталитет, зачестилите суши,
влиянието на световната
рецесия, политическата не
стабилност и икономичес
ките грешки на африкан
ските режими. Клаузен се
застъпил за увеличаване
помощта на африканските
страни, при което по-бога
тите да дават повече.

*

ВАНЕ НА ВИЗИЯТА ЗА „ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ", КОЯТО ТРЯБВА ДА Г ЛНЕ
ЧУЖДИ НАРОДИ И ТЕРИТОРИИ
на човек, който през три
13 редакцията па скопския ежеднев и достойнство
години на този век е бил пред
ник „Нова Македония" тези дни е при десетте
водител на македонската национална
стигнало необикновено и нееждневно пи
в България, виден журналист, ор
смо. Написал го е „доброволно" Дими мисъл
и активист на
тър Романов, син на известния максдон: ганизатор, привърженик
„Гоце Делчев" и поборник
ски патриот Атанас Романов. В писмо говорния хор
за формиране на македон
то си до „Нова Македония" Димитър за идеята
1938 гоРоманов, който живее в България, „твър ски литературен кръжок през
който са биди", чс баща му Атанас е „велик бълга дина в София, членове на част на Марин", който по народност „беше и оста- ли и поетите от пиринската
на българин". Преди известно време то- кедония Никола Йонков Вапцаров и
Антон Попов.
ва „открито" писмо е публикувано във
Атанас Романов, Вапцаров и Попов
в-к „Отечествен фронт", орган на едно
именната' най-масова обществена орга са разстреляни заедно на 23 юли 1942
низация в България. Този факт несъм година на стрелбището на софийския;
нено открива картите на още една опит гарнизон. Паднали са като жертви на
великобългарския национализъм и шовино скроена игра от София.
Бошко Неделковски, журналист на низъм.
Не за пръв път София си служи с
„Нова Македония" и дългогодишен ко
респондент на този вестник от София, натиск, сплашване, изнудване и фалшификати
на родословието, за да при
пише, че официална София потвържда
ва отдавнашното си определение в тре сади български корени на известни дей
скавата денационализаторска кампания ци на македонската национална култура
да употребява и най-груби средства, ка- и история.
Съвсем не става дума за случайнос
квото е насилственото променяне нацио
налността на небългарското население в ти — пише в заключение „Нова Маке
тази страна. Сценарият и на това нео дония" — но за организирано действие,
бикновено писмо от София е написан с което се подхранват антиюгославската
по известните санстефански формули и антимакедонска кампания и денациоза денационализация на небългарското нализационните процеси в съседна Бъл
население и съживяване на визията за гария, в която, както е известно, се за„велика България", която трябва да душват националните права на около 2
гьлне чужди народи и територии.
милиона турци, половин милион роми и
Трагично с — се казва в комента на около 200 000 македонци, живущи
ра на „Нова Македония" — когато се (според двете следвоенни преброявания)
злоупотребява с националното чувство само в Пиринска Македония.
БЕЛГИЯ

Отложено е розшшишето но американски ракети
О Мартенс заявил, че неговата страна Ще спа компромис" не е срещнал
зи крайния срок (1987 година)
по-широка подкрепа. Бел
гийските кореспонденти от
Белгия е отложила запла започне консултации със Вашингтон съобщават, че
нуваното за края на март съюзниците си от НАТО, американската администра
разполагане на американ за да получи колективна ция не е съгласна с реше
ски ракети на нейна тери . подкрепа за извършеното
тория. Пред националното заместване на „военно-тех- нието на белгийското пра
радио премиерът Мартенс ноложкия" с „политически вителство, защото „то от
календар". Първите отзву слабва позицията на нейни
те представители в пред
ци обаче недвусмислено по стоящите преговори за кон
ЕКСПЛОЗИЯ В
БРЮКСЕЛ
казват, че
„белгийският трол на въоръжаването.
Пред администрати
ИРАНО-ИРАКСКАТА ВОЙНА
виия център на аме
риканската войска в
Белгия във вторник е
5)
сксплодирала бомба.
Ранени са двама аме
Предложението на група европейски страни вк
рикански войника и
лючва и икономически санкции
е причинена огромна
Кувейтският ежедневник
материална щета
„Алсияшах" тези дни пуб то не би била съгласна да
в преговорите за
ликувал вест, че група ев участвува
мир.
заявил, че неговата страна ропейски страни е изготви
ще спази крайния срок ла нов план за прекратява
Според „Алсияшах”, цлане на ирано-иракската вой нът предвижда прекратява
(1987 година).
_
и3- Този план между дпу- не на огъня между воюва
Белгииският
министър- Гото предвижда и прилага
председател съобщил, че йе на икономически^санк- лите страни, за да се съзнеговото правителство ще ции против страната коя- дадат условия за преговори.

Европейски“ мирен план
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МЕЖДУОБЩИНСКИЯ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ В
ЛЕСКОВАЦ ЗА ИНФОРМИРАНЕТО ВТРУДОВИТЕ КОЛЕКТИВИ

»

ДОКАРАНА» ИСТИНА

Синдикатът се застъпва в . организациите на сдружения труд да се оформят
отделни информативни служби, които ще бъдат непосредствено
отговорни
пред самоуправителните органи, за да се осуети влиянието на „силни на деня"
и неформални групи върху обема и съдържанието на информирането
Не можем да бъдем доволни от информирането
на работниците. Тази дей
ност общо взето не съответствува на потребите на
трудовите хора. На работ
ниците се представят непълни, едностранчиви, „до
карани" и информации, ми
нали през строг контрол
на ръководните органи и
професионалните служби.
Информирането се третира
като второстепенна дейност, а в известни случаи
важни информации се про
възгласяват за делови тай
ни. Поради това работни
ците получават безкръвни,
неразбираеми
информации,
обременени с неясни и „замътени" показатели.
Тези оценки и констата
ции бяха изнесени на съ
стоялото се тези дни засе
дание на ' Председателство
то на Междуобщинския си
ндикален съвет в Лесковац, на което бяха обсъде
ни някои въпроси за ин
формирането и други акту
ални задачи на Съюза на
синдикатите в 13 общини
на Южноморавски регион.
Ръководните
структури
на организациите на сдру
жени яг труд твърде често
\гпражняват прикрита цен
ена на информациите или
пък осуетяват критичното
и откровено разглеждане
на някои проблеми. Това
най-много се практикува в
случаи, когато се засягат
слабостите и пропуските
на отделни лица, служби,
сектори или ръководните
структури в организациите.
Когато се усложни положе
нието. тези структури викат на помощ деловата та
йна. интересите нк колек
тива, авторитета, който би
бил „нарушен" и „накър
нен." ако слабостите се из
несат пред обществеността,
страха от „обезпокояване"
на трудовите хора и пр. Та
кива мотиви се използуват,

за да бъде отнето правото
на трудовите хора на верна информация.
© В известно число фа
брични вестници в Южноморавски регион, бе изтък
нато на заседанието, фун
кцията главен и отгово
рен редактор изпълняват
лица, които не се занима
ват професинално с инфор
миране. Тази важна и чув
ствителна работа вършат
като — допълнително за
дължение. Най-често реда
ктори са лица от ръковод
ните структури на трудо
вите организации. По то
зи начин се изгражда още
една бариера, която спъва
обективното и критично ин
формиране.
© На ниско равнищо е
и оепособеността на служ

бите за информативна де
йност в трудовите колек
тиви. Обикновено с тази
дейност се занимава само
едно лице, което е „специ
алист за всичко". Това ли
це получава работно мяс
то в рамките на трудовата
общност, правната служ
ба или общия сектор. Лич
мият му доход зависи от
образователния ценз, а
други мерила не се прила
гат. Във вестниците на тру
довите колективи обикнове
но сътрудничат референти
те по самоуправление. То
зи факт достатъчно гово
ри за трудностите, които
на фабричния печат пре
чат да пише по-задълбоче
но и по-качествено за це
локупната работа и живот
на трудовите хора и техни
те колективи.

Неотчуждимо е самоу нрави гелното право на трудещи
те се да търсят и получават верни информации за це
локупната дейност на организацията си

Развита информативна система
В Южноморавски регион излизат
голям брой общински и вестници на организащиите на сдружения труд. Информатовм политическите вестници „Наша
печ" в Лесковац и „Вранске новине" във
Р”,., печатат в 16 500 екземпляра.
Суолуличке новости" и „Ханске нови„Сурдуличк
месечно, а тираНе и3мИ<Гоколо 10 000 екземпляра. РаЖЪТ Лесковац и Радио-Враня ежеднев
дио—
четиричасова програма, а
чва

химическата промишленост „Здравие ,
строителният комбинат МилецтиеПопович", АИК „Лесковац-, Югобанка и
„Югекспрес" в Лесковац, Симпо
Памуковият комбинат и „Заваривач във
Враня, текстилната организация „Власинка" във Власотинце и някои други
организации. Тиражът на тези вестници се движи от 1000 до 4000 екземпляра.

Неразривна, част на тази развита
информативна система оа и ср.едствата
за масова информация па българската
Важна роля (трябва) да играят вест народност в СФРЮ — вестник „Братст
нинитс на организациите на сдружения во", детски вестник „Другарче", списа
Радио—
•груд Месечникът на лесковашките тек ние „Мост", предаването на
Ниш за българската народност и ТВ—
труд.
лескотекс"
се
печата
в
10
000
стилци "
журнал.
екземпляра. Собствени вестници имат
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ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА МОК НА СКС В
НИШ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА СТАНОВИЩА
ТА ОТ XVIII ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СКС

Важна предконгресна
задача
Комунистите в организациите и органите на
политическата система трябва да бъдат инициа
тори и носители на конкретна акция по усъвършснствуване на системата на социалистическо
самоу правление
Реализацията на станови и решава там, където е
щата от XVIII заседание възникнал. В случая може
на ЦК на СКС е твърде ва- да се говори зд разпреде
жна предконгресна задача. ление на задължения на
Тази активност трябва да членовете и организациите
бъде конкретна, интензив на Съюза на комунистите.
на, синхронизирана и осво действуващи в организаци
бодена от шаблони. Необ- ите и органите на политиходимо е проблематиката ческата система. Със сила
да се обсъжда и урежда в та на аргументите комуникомпетентните органи и стите в ССТН, Синдиката,
организации. С други ду самоуправителните органи
ми, становищата, отнасящи на организациите на сдру
се до самоуправителните жения труд и Регионална
отношения в
сдружения та стопанска камара, об
труд, трябва да се осъщест щинските скугтщини и Ску
вяват в организациите на пщината на Между общин
сдружения труд и техните ската регионална общност
професионални асоциации. в Ниш и в останалите ор
ганизации и органи трябва
Становищата за усъвършен да бъдат инициатор и но
ствуване на делегатската сители на конкретна акция
система трябва да се про по провеждане на станови
веждат в съветите на об щата от XVIII заседание
щинските скупЩини, деле на ЦК на СКС, отнасящи
гатските скупщини на само се до тяхната дейност и
управителните
общности среда.
на интересите, местните об
щности и трудовите колек ДИНАМИКА НА
тиви. Общинските скупщи АКТИВНОСТТА
ни и Скупщината на МеждVоб^дмнската регионална
Председателството
на
общност в- Ниш ^трябва да., МОК
на СКС в Ниш утпоемат реализацията на върди динамиката на тази
становищата във връзка с
-»г7,7дествяването на консти активност в Нишки регина януари
тупиоиния концепт на об он. До края
щината и между общинска трябва да бъде извършена
та
регионална общност. подготовка. която никак
Със становищата за демо- не подразбира изготвяне
коатизация на избирател на обемисти писани мате
ната система и кадровата риали и вербална подкре
политика трябва да се за па, защото становищата на
нимават опганите и органи ЦК на СКС са достатъчна
запийте на Социалистичес
основа за акция. Централкия съюз и Съюза на син но
място трябва да заемат
дикатите и пр.
договори за конкретизация
ма въпросите, методология
СЪС СИЛАТА НА
на действуването и синхро
АРГУМЕНТИТЕ
низация на усилията. Съб
Това обаче не означава, людаването на проблемати
както бе изтъкнато па за- ката във всяка среда тря
седание на Председателст бва да приключи до края
вото на МОК на СКС в на март. Всички възможни
Ниш, чс Съюзът на кому рационализации трябва да
нистите разделя и опреде бъдат прилагани веднага
ля задачи на останалите след утвърждаването им, а
политически за обективно нужни проме
обществено
организации4и други субек |ш на зак°нната материя
ти на политическата систе- да се изпращат предложе
У съ въ ршен ствувай ето ния до републиканските ор
ма.
на политическата система гани и институции. През
на социалистическо самоуп *прил в Нишки Регион ще
равление е интерес и зада бъде оценен ходът на ак
ча на всички нейни субек цията и нейните резултати,
ти и затова е необходимо а през май Централният
в реализацията на станови комитет на Съюза на. ко
щата на ЦК на СКС да мунистите в Сърбия ще на
се включат всички органи прали анализ на реализазирани социалистически си цията на становищата си
ли, а акцията им ще бъде от XVIII заседание.
много по-резултатна ако
*
всеки въпрос се обсъжда
К. Георгиев
СТРАНИЦА 3

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ЗАПОЧВА ОРГАНИЗИРАНА АКЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ОБЩЕСТВЕНО
ТО ИМУЩЕСТВО

ОБЩЕСТВЕНОТО В
ЧАСТНИШРЪЦЕ

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ В БАБУШНИШКА
НА

ОБЩИ

С ЩЕ КЪМ ПР0ВЛЕМН1Е

От пускането па Проек-произподстиото там, е има- материали, за уплътняване
субективни ела на работното време и пр
тозаключеиията от 13-то ло и редица
Имало е примери В „Балкан" е имало и сцу
заседание на Централния бости.
комитет па Съюза на юго- на недисциплина, съвсем е чай на наспазване на тех
&
славскитс комунисти на пу заглъхнала дейността на ноложката дисциплина, а
самоуправителния контрол, . по-заглъхнала е дейността
|
% Необходима но-голяма последователност в блично обсъждане комуни а имало с и случаи на не “а самоуправителния кон.
стите
т.
първичните
органи
осъществяването на концепцията на обществената са зации на С-шоза на кому- оправдателни отпуски по трол. В „Текстилколор" е
мозащита Щ Самоупрлвитслинтс работнически кон- пистите са обсъдени най- болест. Издигнато е искане
издигнат иск за но-голямо
троли не изпълняват ролята си докрай
за доизграждане на правил единство и по-справедииво
актуалните въпроси от
разпределение.
Б „Църни
Изхождайки от факта, но ще изпълняват задачата живота и труда на всяка пика за възнаграждаваме.
В ООСТ „Тигър" — вът връх" освен лоши между
че общественото имущест сп не само с постоянно ук трудова организация, във
во е основа на социалисти репване на собствената си всяка местна общност. Не решна аптогума комунис личностни отношения са
ческите
самоуправителни отговорност, но ако търсят са изостанали и критичес тите са порицали лошото оили подложени на остра
критика и нетърсенето на
и политически отношения да се изостри отговорност ки анализи па собствените отношение към средствата
изход от затрудненото по
и че същото в Босилеград- та и на всички останали слабости и пропуски в доложение, както и неразреска община в известни об субекти в системата на об сегашната дейност, а вед ШМ&ЬЗШ
шения въпрос с хотела ь
ласти е засегнато, ОХ на ществената
самозащита: по са били и набелязани
овоиска баня.
ССТН и Общинският син па всеки трудов човек, са- предстоящите задачи, кои
*
ИМА ЛИ УСЛОВИЯ ЗА
дикален съвет към края на моуправителните
органи, то трябпа да се осъществят.
НО-ИНТЕНЗИВНО СЕЛ
"декември организираха за самоуправителните работ
Изнесено с, чс в досегаСКО СТОПАНСТВО
седание, на което се рази нически контроли, делегат ината дейност па Оюза
7
Комунистите в „Ерма",
сква за насоките и пътища ските скущцини .държавни ш комунистите е имало рс
„Будучност", „Слога
И
та на действуване за защи- тс и обществени органи, ос цица пропуски в метода и
„любераджа" и този път
' та на това имущество. Се таиалнте общсствено-поли :ъдържаиисто па работа,
са оценили, че съществу
<оито до голяма степен оа
риозността на проблема по тически организации ...
ват реални възможности
твърждава и това, че на
намалявали идейната и ак
за повече и по-добро сел
заседанието
присъствуваИзвсстно е, че всички те щонната способност на
ш
скостопанско производст
ха представители на всич зи субекти имат многобро- Съюза на
комунистите.
во. Но и този нът е изтък
ки местни общности, само- йни права и задължения в Преди всичко в някои гп>р
нато,
че наличните възмо
управителните органи в ор защитата на общественото вичии организации не са
жности не се използуват из
ганизациите на сдружения имущество. Една от слабос били подготвяни както сле
цяло, а също така са били
'' труд останалите ооществе- тите в защитата на обще два събранията на първично-политически организа ственото имущество, както ■ ните организации, а като
критикувани слабата дей
ции и общинската скупщи с подчертано на заседание II една от най-големите ела
3 цеха на „Текстилколор" ност на селскостопанската
на, инспекционните, след- то, е недостатъчното им съ В—бости е била — често лип
служба, някои нереднос
'ствени и съдебни органи и
Ясата на отчетност в рабо за производство. Разисква ти при изкупуването, сеит
I.
трудничество и бездейству- тата.
пр.
но с и за лошите междули бата, жътвата и вършитба
ването на едно число су
Договорено е занапред чностни отношения, като та.
Да припомним, в извест бекти. В организациите на
първичните
организации
но число организации на сдружения труд, например,
В течение на разисквани
при това е отминат и въп
на Съюза на комунистите роса за лошото отношение ята комунистите в Бабушсдружения труд в община- самоуправителните работда
прилагат
такива
обли
та все по-чести са случаи нически контроли не из
на някои ръководни кадри нишка община са оценили,
те на стопанска^ престъп пълняват изцяло ролята си. ци и методи на работа, спрямо работниците там.
че занапред ще трябва ин
ност и на присвояване на Вместо да бъдат първи в които да обезпечават по- ДА СЕ ПРОВЕЖДА В
спекционните служби да
обществено имущество. Въ борбата срещу посегатели- голямо единодействие и
ДЕЛО ДОГОВОРЕНОТО
бъдат много по-активни, а
обще не е за подценяване те към общественото иму единомислие в работата,
Така би могло обобщено били са изнесени и редица
и въпросът във връзка с щество, нарушенията все като. по такъв начин се на да се окачестви искането слабости в работата на
присвояването на обществе повече откриват Службата прави сериозна крачка
във
всички партийни орга правораздавателните орга. ни площи от страна на ча на вътрешните раб.оти и към възвръщане на водеща низации. Комунистите в ни и прокуратурата. Има
та
роля
на
СК
в
общестстни селскостопански про следствените органи. Отри
ло е случаи на разтакане
„Шести септември" напри
изводители и частни лица. цателните пък икономичес вот.о
мер са критикували пропус при следствените органи
ОСТРО
СРЕЩУ
БЕЗДЕ
ьсъщност, по време на но ки и политически последи
ките в ръковденото на тру и слабости в наказателната
вото землемерство по раз ци, произтичащи от атаку- ЛИЕТО
Общопартийните разис довата организация, не политика. Подчертано е,
лични „основи' те са впис ването и присвояването на
достатъчното изучаване на
че занапред трябва да се
вали като двои площи, ко- общественото имущество, квания във всички органи пазара и неосъЩествяваневоди по-енергична борба
зации откриха сериозна
ию са сооственост на „На- задачите в съществяването
то на производствените за срещу стопанската престъ
борба против безделието,
нредък" или на Горската
дачи.
В
„Лисца"
е
издигнато
пност, от страна на следсекция. Даже и национали на Проектозаключенията слабостите в самоуправите предложение за остра бор отвените, правораздавател
зирани площи са „менили" от 13-то заседание на ЦК лното организиране, как ба против неоправдателни- ните и др. органи в общи
сооственика си. Хо^ко оба на СЮК и реализирането то и още по-пълно ангажи те отсъствия. Комунистите
ната.
. че площи е сполетяло това на Дългосрочната програ ране за използуване на
в „Електродистрибуция" са
— Налице е много побезредие все още не е из ма за икономическа стаби производствените мощнос критикували явления на
ти; комунистите ще се бор
активно отношение на ко
вестно. В една информа
безотговорно
отношение
ция на общинския Секре лизация задължават всич ят за по-справедливо раз
към задачите преди всич- •чуни стите към задачите —
тариат до стопанство, фи ки субекти отговорно да пределение: ще се поведе
ко
от страна на членове на изтъкна Новица Любич
нанси, градоустройство и се отнасят в защитата на и остра борба против неза СК. Изнесени са и приме председател на ОК на СК.
конните
и
други
отрицате
този смисъл във всички
комунална дейност и об общественото
имущество.
ри на узурпиране на самощинския обществен право- Следователно, и самоупра лни прояви. Комунистите управителните права и ре първични организации се
в
химическата
промишле
приетата неотда
защитник се казва, че тошаване извън делегатската провежда
"
ва присвояване е масово. вителните работнически ко ност „Лужница" са изнес
база. Също така е изнесе- вна програма в реализира
нтроли.
ли,
че
и
покрай
обектив
С цел- по-последователно,
но че занапред е необхо нето на задачите, произли
ните затруднения, които с димо да се води повече
защи от общопартийните
да се защитава обществе
разисквания.
В.
Божилов
години наред съпътствуват
ното имущество на заседа
сметка за спестяването на
М. А.
нието е подчертано, че Съ
В ПОЛИТИЧЕСКАТА
ШКОЛА КЪМ ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ НА СКС
юзът на синдикатите тряб
В БОСИЛЕГРАД
ва да организира събрания
Затова
.
обаче необходимо
в сдружения ^руд, а Социе пъдна идейно-политичес
•' аяистическият съюз в местСъгласно плана и програ дените според плана и про 33-те курсисти,
. ните общности и в тези мата на Централния коми
колкото по ко и акционно единство на
грамата седем теми (за око иастояЩем посещават
шко всички субекти, преди вси
-•'г . рецовнн клетки на общест тет на Съюза на комунис ло 80 часа, от които около лата,
изнесе директорът чко на членовете на Съю
вото да се осуетява посега тите на СР Сърбия, за иде
35
са
предназначени
за
ра
на Политическата школа за на комунистите.
телството към общественоЗа отбелязване е, че понтГ 1 ’т0- имущество. т.е. възник- йно-политическото издига зискване и обсъждане,
не и марксическото обра след всяка обработена те при МОК на СКС в Леско вечето1 от курсистите
са
вац, Стоян Петкович, кой
»>!налите проблеми да се ре зование на членовете на матична област).
то говори за същността и младежи (14) и работници
шават на мястото.
Съюза на комунистите, не
Инак, Школата работи
значението на Тринадесето от непосредственото произ
■ '! В тази акция, която след отдавна при Общинския ко
заседание па ПК на водство (10 души).
ва да се разгърне и която митет на СКС в Босилег- два дена в седмицата, а ле то
Както и досега и този
Той между
г
другото
трябва да бъде всекиднев- рад, започна с работа По- ктори са I както и досега. СЮК.
подчерта, че и този път, път. след приключването
на, един въпрос не бива да литическата школа. Всъщ- дългогодишни обществе
се занемари. Всъщност, на- ност, това е шестият поред но-политически и стопанс комунистите в общопарти на Школата, курсистите Ще
чело със Съюза на комуни випуск и курсистите в про ки дейци от общината, а йната дебата. ясно и нед изготвят семинарни рабо
за някои теми ще бъдат ан вусмислено потвърдиха, че ти, въз основа на които съ
. стите
Социалистическият дължение от няколко ме
ответна комисия ще даде
гажирани и лица от регио имаме сили да надделеем
съюз и Синдикатите успеш- сеца ще изслушат предви на. Първата сказка
свое мнение за .успеха на
пред
затрудненото състояние.
всеки курсист
М. Я.
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ЗАПОЧНА ШЕСТИЯТ ВИПУСК

четири очи
же„°я труд Н^А,р°РГаГаЦ',Я Иа ОДРУма в Бабушн„ц,а. "апГслГд^Гполу^Т

■■■

“<й&”ни*" ~ •“

нризвук и на заплаха срещу ония, които
открито не са съгласни с поведението
на директора и някои други ръководни
хора в „Тигър". На партийно събрание
тези дни, н-а което са присъствувалй и
председателят на ОК на СКС Новица
Любичи председателят на Общинската
скупщина Станко Велкович, е направен
опит да се възвърне нарушеното спокой
ствие в „Тигър", като всички сили се
насочват към производствените проблеми.

лг,бг^°М Н3 бД11Н колектив не върви найдобре, ще има и разногласия, „о дали
смее да се стигне до въвеждане на временно управление? На няколко събрания на първичната
организация
на
Съдаза на комунистите и на заседания на
работническия съвет, са били порицани
някои отрицателни прояви Преди всичко било е изнесено, че директорът е
взел много остър курс, прибягва към
дълги разговори в четири очи с работ
ници, води някакви записки, с които сетне се разпорежда... Това нещо огорчи
ло работниците. Същ0 така — размества
нето на някои работници на „нови" работни места също внася нова доза па
неспокойствие.
Дали винаги се касае само за обик
новено разместване, или пък има и неЩо друго? Не може да се''избегне впечатлението, че при разместванията има

Тук се крие изходът от затруднено
то положение (известно е че и по обек
тивни причини гумарската промишленост в — Горно Понишавие се бори с
големи трудности). Проблемите няма да
се разрешат ако колективът занапред не
бъде по-добре и по-всестранно информи
ран. А това досега не е било случаи, и
може би редица недоразумения са нас
тъпили и поради ненавременна и истин
ска информираност. При такова поло
жение, нерядко, са надигали глас ония,
които не се числят към добрите работ
ници.
Изводът се налага сам: „в четири
очи" проблемите няма да се разрешат
— ас открита и широка акция на Съю
за на комунистите и Съюза на синдика
тите за премахване на слабостите. Са
мо така ще се излезне на правия път.
М. А.

нарушен!! г°ВИНИ- С^дени са загу6„,
нарушени са междуличностните отнп
шения а има и случаи на поместване"
Гвл^ГоТлГ °со®ено положението
след преизбирането на й0.
ван Николич за директор на Тигър"
през пролетта миналата година "
Р
йнитр ™ЯЗИ колектив продължават парти

ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА МЕСТНИТЕ
ОБЩИНА

ОБЩНОСТИ В ДИМИТРОВГРАДСКА

Желюшани не искат
пъртопопинска вода

\

ОТ ГОДИШНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКА
ТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА КОМАНДИРИ
ТЕ ОТ ЗАПАСА В БОСИЛЕГРАД

Яриета акцнонна
®$авсгг-;------

На проведеното неотдавма годишно заседание, чле
новете на Общинската кон
ференция на Съюза на ко
мандирите от запаса в Бо
силеград обсъдиха и прие
ха проектопредложение на
Устава на организацията
си. На дневен ред се наме
ри и програма за работа
на Конференцията и Пред
седателството й през наето
яЩата година ,която също
бе обсъдена и приета.
Когато става дума за Ус
тава на тази организация;
за отбелязване е, че зана
пред мандатът на председа
теля и секретаря ще бъде
две (с възможност за преи
збиране за още две) години.
Що се касае до програма
та за работа през настоя
щата година, Общинската
конференция на Съюза на
командирите от запаса и
Председателството й, като
първостепенна задача пос
тавят идейно-политическо
то и марксическо издига
не и военно-професионал
ната подготовка на коман
дирите от запаса. В това
отношение са запланувани
редица сказки от област
та на военното обучение,
командуването и въобще
от областта на военната
доктрина. Освен това зап
ланувани са и редица воен
но-технически и тактичес-

ки-орентационни обуче.
. ния. Сътрудничеството с
числящите .се към ЮНА и
Общинския щаб по тери
ториална отбрана и занап
ред ще получава необхо
димото внимание, отделно
при обучението с различ
ни видове оръжия, оръдия
и други видове военни съо
ръжения.
И през настоящата го
дина, както и досега Съюзът на командирите от за
паса, активно ще се вклю
чи в подготовка на труде,
Щите се и гражданите за
усъвършенствуване на все
народната отбрана и об
ществената самозащита,
преди всичко, чрез акция
та „Нищо не бива да ни
изненада". Общинската кон
ференция на Съюза на ко
мандирите от запаса в Бо
силеград и занапред ще се
застъпва за по-нататъшно
укрепване на делегатската
система, развитие на самоуправителните отношения
и последователно провеж
дане на политиката на
СКЖ
В продължение на годи
шното заседание ОК на
Съюза на командирите от
запаса
отличи
трима
членове с грамоти, 2 наг
ради с книги, 2 предложи
за медал и 2 за повишава
не в по-горен чин.

м. я.

Водоснабдяването на Же- водениците си или пък за замърсяване на водата и с ИЗ ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА КОМАН
люша с питейна вода до напояване на своите гради това появата на епидимии. ДИРИТЕ ОТ ЗАПАСА В БАБУШНИЦА
ста
дълго представлява ни. А главно за тези цели От друга гледна точка, ко
проблем за местните общ (или подобни) желюшани гато на всяка крачка тряб
ва да се пести и най-ико
ности в Желюша, Грапа и търсят грапската вда.
Димитровградска община.
Ако се знае, че от реги номично да се стопанисва,
ако
приключи Желюша,
Желюша е най-голямата оналния водопровод Пърто и в се
перспектива Гоиндол,
местна общност в община попинци до Димитровград, намалява
се цената на во
та с към 450 домакинства още при проектирането е дата, имайки
предвид че
и 1500 жители. Тя е меж предвидено да се снабдява сега сравнително малко
Върху идейно-политическото и военно-професи
ду първите местни общно с вода и Желюша и Гоин- граждани ползуват голямо
онално издигане на командирите от запаса в община
дол,
че
той
вече
е
стигнал
та се обърща значително внимание. На тестиране ви
сти, които са решили сна
количество вода. Да не го
наги — много добри и отлични резултати
бдяването на населението до разсадника (а това ще ворим за санитарно-хигие
в
рече
до
първите
къщи
изграждайки
собс вода,
ничните ежедневни контро
Особена роля в обучени
Командирите от запаса
ствен водопровод от някол Желюша) и накрая приклю ли, за които сега в Желю.
ко извора. Според сведени чването на Желюша на рев Бабушнишка община по ето има активът на лекто
ша
няма
пито
кадри
нито
водопровод е
ри, който е формиран при
ята на местната общност гионалния
Гражданите казват значителна актив
възможност.
от своя водопровод Желю- по-евтино отколкото кап от Желюша трябва да ност във всеобщото идей Общинската конференция
таж
и
довеждане
на
вода
на командирите от запаса,
ша ползува около 180 хиимат предвид и собствена
ляди литра вода за 24 ча от Грапа. Да не говорим, та си отговорност кой ва но-политическо и професи а в обработка на някои те
са или около 120 литра на че и съществуващият водо риант ще приемат, разби онално усъвършенствуване. ми помощ ни оказва и ак
жител. Зачитайки съЩеству провод в Желюша не се ра се като спазват интере Обучението успешно се тивът на лектори при Меж
контролира и не поддържа
дуобщинската
конферен
вашите норми при изгражсите и на по-широката об провежда във всички пър ция на командирите от за
дане на водопроводи изли- най-редовно. А с приключ щност.
вични
организации,
а
отзиване на регионалния, нама
паса в Ниш. На 5 януари
за, че желюшани разполаА. Т. вът е твърде масов.
се възможността от
в Бабушница, на пример,
гат с около 80 хиляди ли лява
с техна помощ обработих
тра вода повече отколкото
ме
пет теми из областта
им е нужно. До тези све
на въоръжена борба. На
дения стигнаха специалисти НА 6 ЯНУАРИ В ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО В СУРДУ ЛИЦА
същия ден чрез тестиране
от Общинската скупщина,
бе извършена проверка на
търсейки начин да се раззнанията и с резултатите
реши проблемът с водата
Желюша
и
Грапа.
между
сме доволни. Тези теми се
Въз основа на измерванияга ще обработим и в оста
местта, които е провела
чинена и на обществени налите първични организа
шйрредени
и
повечето
обе
Желюша
което
Земетресението,
ната обнщост на
жилищни обекти в Сурду- ции — казва Богдан Цветпа съществуващите три из на 6 януари т.г. сполетя кти.
лица и Бело поле. Меди кович, председател на Об
и
околността
й
Сурдулица
сведенията
в
цен
Според
вора в Грапа (Два от ко”™
цинският център преди ня
искат желюшани) сега и а не предизвика, както в на- търа за осведомяване в
колко дни, след премахва щинската конференция на
излишък от ОКОЛО 151
- чалото се вярваше, само Сурдулица досега около
командирите от запаса в
гьр кубически вода, к°йт
неспокойствие сред населе 200 души са осведомили нето иа дефектите, получи
може да се даде на Желю нието. В това природно за настанали дефекти на парно отопление, но някол Бабушница.
ша. Но това може да
бедствие със сила от 6 до жилищни обекти. Не мал ко села в общината все
М. Аитич
не при условие грапчани
7
градуса по Меркалий са ка материална щета е при още са без ток.
за
да не ползуват водата
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Успешно обучение на
командирите

Повредени около 200 обекти

I’
13 края на 198-1 година
престанаха да действуват
временните мерки в мебел
пата фабрика „Васил Ива
нов — Циле" в Димитров
град, въведени в началото
на юли м.г. Действуването
и обсъдиха членовете на
изпълнителния съвет при
ще на И т.м. заедно е
представители на трудова
та организация и членове
те иа временното управ
ление.

р:

>омзводство * самоуп I

ШЩНШ ;щ»8шш»^ттттттшш*
СЛЕД

ШЕСТМЕСЕЧНИ

п Циле"

ВРЕМЕННИ МЕРКИ

на принудителна почивка

затетите в „Циле" са на
320 бройки. Износът в
ивВ също нс е реализи приндудителиа почивка от
ран докрай. Все пак от 89 декември м.г. до 21 яну
продажоа на чуледестран- ари т.г. Тази непредвиде
гш пазари еа реализирани
на почивка Ще бъде от
редовната гдишиа почив
оа 746 долара.
Последните иокачаваиия ка. По това време трябва
да
се ремонтира парния ко
иа цените е около -н иа
сто нс Са дали очакваните тел. Големите студове пре
финансови ефекети, поне чат на ремонта, а и на ра
Основна констатация е:
же е намаляла платежоспо ботата па счетоводството,
понеже няма отопление.
няма никакви качествени сооността на гражданите,
Въпреки че загубата на
промени и почти всички а високите лихви върху
показатели еа отрицател кредитите спъват тфодаж- дсвстмесечисто е иа рав
ни. Наистина физическият оащ иа мебели на кредит, нището иа 6-те месеца, и на
ооем на производството бе от август м.г. насам по растналите дългове към
90
лежи ръст е около 17 на стоянно се увеличават за доставчици е около
сто, но това не даде поло лежалите етики, които за милиона динара, дават ос
жителни резултати. Недо сдио е предишния асорти иоваиие да се твърди, че
стигът на оборотни средст мент в собствените мага загубата в края на година
ва е покачил дълговете зини се иреценяват на сто та ще бъде увеличена.
Всичко това е посочено
към дставчиците. Износни иност 83 милиона динара.
те сделки също не са реа Само в двора на трудова в отчета на групата, със
лизирани ни половината, та организация залежали тавляваща временно управ
ит предвидените 16 хиляди те стоки достигат стойност ление. Обаче програмата,
„сталажки" за телефони 23 милиона динара. По (на първото съвместно за
за ГФР са изпратени са ради недостиг на складове седание на Изпълнителния
съвет и най-отговорните хо
мо две хиляди, а от 4-те хи и липса на сродства за
ляди библиотеки — само производствени материали.
ра в трудовата организаИЗ КОНФЕКЦИЯ „БАБУШНИЦА"

Всеки си гледа работата
# ОТ АПРИЛ — ОЩЕ 200
Конфекции „Бабупшица", която работи в съста
ва на конфекция „Лисца",
в Севнице в Социалистиче
ска република Словения е
една от
най-успешните
трудови организации през
изтеклата 1984 година в Ба
оушница. Към края
на
март настоящата година
се очаква да бъдат завър
шени новите производстве
ни хали в които ще бъдат
поставени наи-модерни ше.
вни машини
родно и
вносно производство, като
по такъв начин, се създа
де възможност за открива
не на още 200 нови работ
ни места. За изграждането
на новите мощности ще се
вложат над 300 милиона
динара, към 50 на сто от
които обезпечава Републи
канският фонд за насърче
ние развитието на изоста
налите краища, а другата
половина обезпечават ос
новните организации на
сдружения труд в състава
на сложната организация
„Лисца" в Севнице.
Поради повишение цените на строенето на обе
кта в „Бабушница" са обез
печени към 70 милина ди
нара в бабушнишкия текс
тилен колектив.
И строителната органи
зация „Прогрес" в Пирот
прави всичко възможно
обектът да се завърши в
предвидения срок.
•ахк За отбелязване е и това,
-че през първите десет ме
сеца на година в „Бабуш
ница" са били постигнати
завидни стопански резултати. Общият доход е въз
лязъл на сума от 173 213
000 динара, или с 217% в
повече от същия период на
СТРАНИЦА 6

НОВИ РАБОТНИ МЕСТА
1983 година, доходът е до
стигнал 117 272 000 дина
ра, или с 218% в повече
от същия период на преди
шната година. През това
време за фондове са би-

ца" бяха обсъдени обстой
но и тази трудова органи
зация намери себе си в све
тлината им. Проектозаключенията в конфекция „Бабушница" са разбрани ка
то скъсване с пасивното от

.
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обедини с някоя по-силна
трудова организация. На
същия ден „Политика" пре
несе изявлението на гене
ралиия директор на „Симция през август м.г.), все по" — Вран», че те са го
тови
да поемат в състава
още не с доставена нико
му. Дори има съмнения да си всяка трудова органи
ли изобщо е готова. Полу зация за производство на
чава се впечатление, чс Из мебели не само в СР Сър
пълнителният съвет, като бия, но и от други репуб
надзиратслен орган, не се лики. Ако е това вярно,
с ангажирал доста-гъчно и тогава обществено-полити
не с казал необходимата ческата общност в Димитпомощ на изпратените там ровград следва да се анга
лица, някои от които на жира' и да заинтересува
истина нямат богат опит в „Симпо"_ Защото все пак
по-добре е 260-те заети в
стопанската дейност.
Накрая се поставя въп „Циле" да имат работа и,
роса: как по-нататък? Бол да произвеждат онова, кое
шинството от присъствува- го ще се продава, отколко
щите на заседанието на Из го в средата на зимата да
пълнителят съвет се изка отиват на принудителни по
заха, чс единственото ре чивки.
А. Т.
шение за „Циле" е да се
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„Бабушница": Тук щс намерят работа оЩе 200 иови
работници
ли отделени 41 217 000 динара, а за лични доходи
46 658 000 динара. При
това средният личен доход
на 236 заети в „Бабушница" е 18 233 динара.
Физическият обем на
производството е увеличен
със 145%. Заслужава да с
отбележи и факта; че в
конфекция „Бабушница"
от ден на ден расте произ
водителността на труда,, по
вишава се икономичността
на работата, а намаляват
неоправдателните отпуски
по болест.
До голяма степен върху
тези положителни проце
си влияние оказаха и рази
скванията върху Проектозаключенията на ЦК на
СЮК, които в „Бабушни-

ношение към трудовите за
дачи, а откриване на нови
пътища към още по-ускорено преодоляване на затрудненията, които възник
ват при изпълнението на
производствените планове.
Всеки член на колектива
е готов оЩе по-отговорно
да се отнася към задълже
нията си, така както повеляват задачите от Дългосрочната програма за ико
номическа стабилизация.
Именно тук се крие, и
причината за ежегодните
успехи на конфекция „Ба
бушница", която започна
да работи от 1978 година.
а което вече се нареди
сред най-успешните коле
ктиви не само в Бабушнишка община, но и в Ниш
ки регион.
М. А.

ОБЗОР

»Автивирам« на
агайшшам|110ИН1те програма
Въпреки че годишните равнеметки в трудо
вите организации са в процес на изготвяне, дан
ните по деветмесечието и за последните три ме
сеца на изтеклата година, дават основание още
сега да се предприемат спешни мерки, за да се
обезпечи солидна стопанска дейност през настоя
щата година. В много организации на сдружения
труд са изправени стабилизационни програми,
които по една или друга причина не се претво
ряват на дело:
По деветмесечието три стопански организа
ции са отчели загуба: мебелната фабрика „Васил
Иванов — Циле", кожопреработвателната органи
зация „Братство" и металният цех „Металац".
На ръба на рентабилността са и някои други ор
ганизации, между които и гумарската промишле
ност „Тигър — Димитровград". Редица неблаго
получия през изтеклата година зле се отразиха
върху общата стопанска дейност и допринесоха
за сравнително ниските финансови и делови ефе
кти.
С оглед на обстоятелството. че и тази годи
на стопанската дейност ще протича при затруд
нени условия на стопанисване, необходимо е оЩе
сега да се предприемат мерки преди всичко за
нарастване на физическия обем на производство
то. И занапред ще бъдат налице трудности в
обезпечаване на в ъзироизводствени материали,
пласмента на готовите изделия (особено на чуж
дестранните пазари), липсата на собствени обо
ротни средства и пр.
Без да се чакат годишните равносметки, ко- ,
ито главно ще посочат причините (но не и реше
нията !) за недобрите стопански показатели, необ
ходимо^ е час по-скоро да се пристъпи към „акти
виране’ на стабилизационните програми. Основ
но е да се увеличи производството и производи
телността на труда, рационално ползуване на мо
щностите, материалите и оборотните средства.
Безспорно не всички възможности са използувани
докрай за намаляване на административния персионал, който обременява производството. Нали
це са и други нередности: за боледувалия до 30
дни за сметка на трудовите организации са заплатени над 10 милиона динара, което е за приблизително 29 на сто повече по отношение на
деветмесечието през 1983 година. Това ясно потвърждава, че боледуванията са доста високи и
че тук има резерви.
' Сегашните снеговалежи и големия мраз една
след друга принуждават трудовите организации
да пускат работниците на принудителни почивки
1ова от своя страна търси да се предприемат до
пълнителни мерки за компенсиране на загубено
то работно време. Ето защо в момента стопанските ръководства' трябва да се ангажират
за изнамиране на допълнителни мерки и за опресняването на
ности.
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Ст. Н.
Братство * 18 януари 1985
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ се
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ЕДИНОДУШНО ИСКАНЕ НА НСИЧНИ ЧАСТИ НА СЮК

д

на собственото си единство от множеството СК". И това е, което членовете на СЮК и
али годината. в
която закрачихме пРеДишни тежки и най-тежки периоди на работническата класа търсят и което изрично
след известно
искат
на на силна *р'ме Ще се помни като годи- страната, може да отговори ва предизвикател изпъкна в публичната дебата: хората
ческо и якттт/тпм фирма1»я на идейно-полити- ствата на своето време. А те не са малки, да знаят цялата истина, търсят пълна открокомуниститеТ гт, ° еДинство на Съюза на °тнасят се- преДи всичко, на по-нататъшното веност в работата на всички партийни органи
®е забоавим „
наскоро, като анахронна, раави™е на сциалистическото самоуправле- и последователно тълкуване и провеждане на
на паотиятя"?
синтагмата
„федерализация ние във всички негови сфери, защото работ- заключеното. На всички равнища. Тук, ведно
ническата класа изрично е казала1, че това е е и въпросът за предпоставяната и търсена
Ако се п,™ „
нашият единствен път, а това значи, че по диференциация, обаче не заради нея като та

»*»
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в общопартийната дебата по Пронн1СЗаЮ}?^1ениЯта от Тринадесетото заседар1а
на СЮК, така би трябвало да бъ_
Д ■ -динството на СЮК — следейки ако се
първи по следите на тези разисквания — би
трябвало да стане еДНа от основните компо
ненти на предконгресните и конгресните документи. И — здрава основа за
по-нататъшния напредък на нашата социалистическа революция. Съюзът на югославските комунисти
тази битка просто трябва да спечели! Това е
плебисцитно искане на трудовите хора из а
зено в дебатата. Търси се последователно осъ
ществяване на Програмата и Устава на
СЮК, а това преди всичко значи безостатъчно прилагане на принципите на демократи
ческия централизъм, сега и тук и за всички
ни. Обаче, не разбран по бюрократичен на
чин.
В Проектозаключенията пише, че „един
ството на СЮК е условие и съществен залог
3ф единството и устойчивостта на нашето об
щество цялостно" и това кмунистите и трудещите се единодушно приеха. И тъкмо така
проявено с>с собственото си съзнание за дълга
към единството модифицираха една друга пре
ценка от Проектопредложението, че „единст
вото предимно зависи от равнището на съв
купното съзнание, усилията и приноса на вси
чки членове, организации и органи на Съю
за на комунистите". Такова съзнание комуни
стите в първичните организации показаха ясно и гласно търсейки единство на партията,
на, нейните органи и ръководства.
Формулираха комунистите своето искане
за партийно единство — като предусловие
на съвкупното единство на Югославия — поч
ти идентично във всички части на Съюза на
комунистите. Изглежда, че за всички среди
би могло да се отнася становището от Проектопредложението на Председателството на
ЦК на ек в Сърбия, предложено на Централния комитет да-----1
го приеме (на заседанието от
„търсенето на единство и
16 януари), че в
Съюза на комунисотговорност членовете на
били
най-единни".
тите са
заговора за
Това становище изключва
бе това казано в един
но
как
твърда ръка,
това е „предпоставка за
обшински комитет,
самоуправлението”.
преодоляване на застоя в
СЮК може да бъсамо
единен
С други думи,
тегли обществото
сила,
която
де кохезионна
СЮК днес, по примера
напред. Само единен

зи» които наричаме негативни „изми" (преди
всичк° технобюрократизъм, национализъм,
статизъм, бюрократически иераризъм партикУлаРизъм, егоизъм и под.). И това по найконкретен начин, защото нито един от тези
„изми" не отстоява само по себе си, но ги
носят и създават съвсем определени и песонализирани сили.

гг “г””0 **п
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Р Д1 всичко 3 Ради точното, едновременното и непоколебимото изпълняване, на
единодушно приетите и единодушно поставените задачи. Кой това не иска или не може
— нс му е място в партията. Това би трябва
ло да допринесе на единството в акцията7"но
и на неопортюнистическото поведение на отделни хора и организации при една такава
Всички досега проведени пленуми на ко- диференциация — върху конкретни задачи и
митетите (Войводина, Косово, Черна гора, с конкретни дела.
Словения, Хърватско, Босна и Херцеговина,
0Рганиза1^ията на СЮК в ЮНА и др.), които
Партийната база решително търси да се
Разискваха за резултатите на публичните об- махнат онези, които минират единството_на
щ°паР™йни разисквания, апострофираха то- СК- които искат безкрайно дълго да разправа искане на трудовите хора и комунистите. вят по еДни и същи теми, различно_ да _тълПартийните членове повториха познатата исти кУват приетите становища, търсят „йово от
на, че „единството не е някакво вечно наслед ново" да се откриват решенията и съгласуваство, но че за същото трябва да се води бор ните въпроси и под. Не без причина на пле
нума на ЦК на СК в Черна гора Али Шукба и постоянно отново да се укрепва".
рия предупреди:
Секретарят на Председателството на ЦК
на СЮК Димче Беловски в новогодишното си
/.Партийните членове търсят СЮК да бъинтервю за „Вечерен лист" подчертава, че де еДинн^ революционна организация на ра„наблягането на партийните членове и трудо- ботническата класа, способна да обезпечи
вите хора в СЮК да се надделеят слабостите контин-уитет и постоянно издигане на югосла
и осъ1Цествява едИНСТВ0, трябва да се приеме леката социалистическа революция... Тази
и като израз на разбирането им, че разлики- критика не е отправена по адреса на някой
те не може и не бива да се скриват", а членът си тамо трети, но преди всичко до нас: ЦК
на Председателството Петър Матич на засе- ^..СЮК, ЧК
СК в републиките и до поданието на ПК на СК в Косово заяви, че крайнинските комитети, до всеки техен член.
без „прекъсване на практиката на различно Ние не бива да си правим оглушки на тези
говорене не може да се води борбата за де- критически настроения и мнения. Не указвам
мократически централизъм и единство на ма това без причина, защото някои поведения — прагматическо службуване на момен
талните интереси, търгуването със „своите" и
„чуждите" частични интереси, при занемаря,
ване на действителния интерес на цялостта
— и по-нататък блокират обществените акции, което е и основната причина щото мно
го от решенията и заключенията на равни
щето на цялата страна да не се провеждат
ефикасно."
\
Трябва да се вярва, че и такива поведе
ния наскоро ще станат минало. ОЮ.к има и
сили и знания и политическа мощ да се избори за това. Защото, единството на Съюза
на комунистите отдавна като необходимост и
потреба стана съставна част на съзнанието
на народа.
Затова и трябва да се води борба за еди
нството и да се вярва в неговата силна реафирмация. Така че годината 1985 да бъде
и по това запомнена.
Драган Бартолоаич
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«Е Комунист
КОМЕНТАРИ
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ПРЕКРОЯВАНЕ НА ИСТОРИЯТА

над фашизма с нищо не се разли
чава от гоя на останалите, относно
на тоя принос „Комунист" изобщо
не иосвснива внимание.

Забравените факти
Последните месеци не тъкмо
изтеклата и първите месеци на
настояащта година минават в приномняне на времената от
преди
четири десетилетия. А точно тога
ва се водеха тежките последни Ро
еве за окончателното поражение
на 1ретия райх. Благодарение на
географската позиция и логистическото положение на фронтовете,
много страни имаха щастие да доживеят освооожденпето си няколко месеца пред безусловната капи
тулация на хитлеристкия Райх.
Останалите страни, между коиго и Югославия, очакваха няколкомесечни тежки битки за оконча
тслио освобождение. При това, с
нашата страна са свързани и много „куриози" на Втората световна
воина. Вегло припомняме на само
някои от тях. Това бе единствена
та страна в Европа, в която бе
поведена широка народосвободителна борба и в която със завършаването на войната, революцията би
ва успешно изведена. Единствено
в Югославия функционираше военнен парламент (АВНОЮ) и прави
телство (НКОЮ) и — което за пооедата на антихитлеристката коа
лициите съществено — трите воде
щи съюзници, признаваха),на (юго
славския фронт самостоятелен ха-,
рактер на важно съюзническо,-по
лесражение. Точно това бе една
от причините, че Югославия бе еди
нствената страна от чието полити
ческо-военно през войната ръковод
ство съюзническите правителства и
командувания бяха дължни
Да
търсят позволение за ограничено
навлизане на нейна територия.
Най-сетне, войната в Европа найдълго траеше в Югославия — завърши седем дни след капитулацията на Третия райх.

гато тя и тръгна по година, копътя на „социалистическото възраждане", д0.
КД то I] НЯКОИ
т.ози
ДРУги
страни,
процес се
раздвижва едвам със
стъпването па частите на Червс”ата -'Фмия на тяхна територия,
Московското теоретическо списа1!на наистина говори за „пародоосвободителното движение" и борбата на „антифашистките сили, наче-

■ши в пея Непрсцизността изпъкпа и в оценката на белградската
операция, при което се споменава
само участието на частите на Червената армия в освобождението Щ
Белград, но нс и па снажните армсйски групи на народоосвободителпата войска на Югославия. При
наброяваното па значителните дя
ти „ отделни страни почти сс отъЖДСстия»а формирането па Нацио,шшия комитет на освобождениет0 „а Югославия (ноември 1943) с

обаче“” становището па подкрета
т3- която на това „движение" оказал
осуетявайки плановете
Запа ' да не Сс позволи" по_
____ ,
бсДа на социалистическата револю-

превратите в другите страни през прсодолее периодичните съвремен1944 година, всъщност ДВДС нс са- |(И усилия тази роля евентуално
мо хронологическият ред, а нс и да сс омаловажава
действителният приоритет. ПриноМ. Джукич
• ■ ... тпгпгпапио към победата
съ

именно в припомнявпнето за това

Югославия със своята автенти
чна сциалистическа революция няма нужда на себе си да припис
ва по-голяма роля от тая която е
имала във Втората световна война
^ ^ азвитисто „а социализма каю с^стовсн прш,сс. Историята ще

ОБЩЕСТВЕНО МНЕНИЕ

Клуб на популярните

Личности на стабилизационната 1984 година са Милка Планинц
и Лепа Брена, „една като главен
актьор на борбата за стабилиза
ция, енергична и трезва, другата
като олицетворение на леката за
бава и забравата на всекидневните проблеми". Значително по-малко гласове получи Веселин Джуранович, а от четвърто до девето мя
сто се наредиха Юре Франко, Ми
лош Шестич,
Светлана Китич,
Луис, Мирослав Илич и Слободан Милошевич. Деветото място
делят Шабан Тръстена, Боян КриТова са познати исторически жай, Йован Мирич и Бранко Мафакти. Припомняме на тях само мула.
затова, защото в много пригодни
Седмичникът НИН в първия
текстове и някои тържества същи
те се забравят. Историята се под- бР°й от 1985 година представи на
чинява и приспособява към съвре- читателите резултатите от специалменните политически мотиви и це- ното изследване на белградското
ли. Понякога това се отразява в обществено внение
новогодишзападното, а понякога в източното
„виждане" на Втората световна ната анкета на Центъра за политивойна и приноса на отделните на кологически изследвани». Един от
роди и страни в победата над хи- въпросите на анкетьорите се отнатлеристка Германия и нейните съ сял до личността на 1984 година,
юзници. От блоковия вкус, следо Не знаем дали изследователите са
вателно, не са лишени нито тези
далечни времена, така че на по- така постъпили или седмичникът
сетнешните блокови съюзници да ни е палаво съобщил мненията на
се придаде голямо значение, а да гражданите, само — изпада че ме
се подцени приносът на тези от жду личностите на годината няма
противния табор. С това отчасти
може да се обяснят и причините, разлика в това кой какво е, кой
че в актуалните припомняния за с какво се занимава. Така Луис
последната световна война извън- (певец) е пред Бранко Мамула (съг
блокова и необвързана Югославия юзен секретар на народната отбра„минава по-слабо , да се чувству- На), йован Мирич (учен) след Миват тенденции на омаловажаване „
ттт
,, .
' _
на нейния действителен принос.
яош Шестич (футболист), Слободан Милошевич (председател на
Такова нещо, по определен иа- ГК в Беград) пред Шабан Тръстечин, се прояви и в неотдавна пуб- на (спортист — борец). Подобен

освобождение до социалистическо
възраждане" авторът И. Орлик се
определя за азбучен ред на „революциите" от четиридесетите годи
ни в страните на Източна Европа.
Очевидно, с'този метод можал полесно да избегне разглеждането на
същинското „състояние на нещата",

Авторът на статията се опреде
ля за мстодологичсски подход к-ьм
„революционните
възраждания",
по начин, чс следвоенните проце
си разглежда в рамките на стра.
принадлежат към
нитс, «оито
„един свят . Не го интересуват различпитс противоречия, до които
сс с стигнало в отношенията,

— =™

тици и певци не са едно и също. спортистите, певците и политиците
И затова тези рангирания, най-ме- гледаме и слушаме в течение на
цялата година, за тях всичко знаем
ко казано са иевкусн»:.
и говорим за тях, и затова списъ
Но, когато малко по-добре по кът на най-популярните миналого
гледнем в пъстрите листи на НИН, дишни личности само наглед е не
ще видим, че между „личностите удачно съставен. Всичко това би
на годината" има и нещо общо: било много по-палаво и необикнопевците, спортистите и политиците вен0 ако сред политиците, певците*
и на домашната и на световната и спортистите бяхме намерили и
арена са далече пред останалите,
точно по това, колко са пред очи името на някой работник, специа
те на обществеността. Така кръгът лист или частен селскостопански
е затворен: вестниците през цяла- труженик-рекордьор. Някои от тях,
та година най-вече пишат за ма- с оглед на делата им, са значителлък брой личности, и тогава на ни личности, но какво народът
край определят коя от тях е най- знае за това.
популярна. Ученият йован Мирич
влезна в тая група, не поради нау
Б. Радивойша
ката, но поради плитическите контроверзи по повод най-новата му |
книга, пък така и тази анкета ни
уВерява, че разликите между певци ЦЕНИТЕ
те, политиците и спортистите, по
отношение на обществеността, все
пак са по-малки отколкото между
тях и представителите на останали-*
те професии. Да влезне в клуба на
известните, ученият вероятно би
В самото начало нф;-,;1985 година
хрядвало да изнамери лекарство за дЯД0
Мраз ни дари с мщйо сняг
рак, строителният инженер да по- а Суозният изпълнителен Съвет с
строи най-високо сдание в света, а още повече нови и увеличени цеработникът, освен ако не е Ле» ва- ни- Нищо ново, нищо не бива да
ни изненада, Затова вероятно ниленса, не знаем как.
кой, дори нито Сьюзният изпълСледователно, от една страна иителен съвет, и не се труди да убе
Са личностите и професиите които ди народа в оправдаемостта на та
кива поскъпвания. На страната ни
- без разлика колко са успешни фактите трябва да имаш силни ар
не еа в центъра на вниманието гументи за да убедиш някого. А
на обществеността^ а от друга стра- пРед драстичното намаляване на
на са политиците певците и спор- жизненот° равище потъват и най-

гън е пРеД Индира Ганди, Майкъл
Джексон, Майка Тереза и Дейвид У
" та Г°ДИНата' А ВСИ• чки те, според това което са поБоуви.
стигнали през 1984 година, са могли
Народът на акетьорите би въз- да влезнат и в кръга на личностиразил, че не може да се събират те на 1983 година. Никой не би
„баби и жаби". Футболисти, поли- бил изненадан от това.
заЩото

ДАНЪК

I!

неизвестността по отношение на
Действителните възможности да се
обуздаят цените. И онези н®и-ми
нимални антиинфлационни мерки,
които предвижда Дългосрочната
програма за икономическа стаби
лизаЧия непрекъснато се отсрочстоятелства за Съюзния изпъпнителен съвет е второстепен въпрос.

Комунист 3

Иован Томович

Така работи „Таково“
ГОРНИ
ЩИНА. СЪЩАТА ГОДИНА Р^гтррмд
БЕ НЕРАЗВИТА ОБВсички технологии и лицен- (Кордиал и Копфорт). Днес ги има
ВИТИТЕ. ОТ ТОГАВА ПА пп
“*ахНАТ ОТ СПИСЪКА НА НЕРАЗ- зии, купени в чужбина добре из- ме почти 10 000. След това, в сьЕ НАДХВЪРЛИЛ ВСИЧКИ гтнк ^НЕС ТОЗИ ГРАД „С ТРИ КОПИЯ" ползувахме, а и днес ги ползуваме, трудничество с Института за сисТЕ СА МУ ПРИБЛИЗИТРЧТ НЕЗИ' КОИТО ПО БРОЯ НА ЖИТЕЛИ- Например, от „Гондола" (Италия)) теми на планиране и управление
УРБАНИЗИРАНИ тткитЛНИ' А ЗА многО ДРУГИ, ПО-ГОЛЕМИ е кУпена лицензия за производство (Беглград), заключихме споразуме_
1 ПЬНТРОВЕ Е СТАНАЛ СЪЩИНСКИ
ОБРАЗЕЦ на "ЕУРокРем" за 2,5 милиарди ста ние с една американска фирма за
ЕДИН ОТ ТВОРЦИТЕ НА ТОВА МИЛАНОВДшко иугтг. т? пиг ри ДинаРа- но бъРЗ° получихме купуване на ерусалимска арточка
„ТАКОВО"
чуди Е пик
правото и способността същата та- — билка подобна на картофа —
зи лицензия да предлагаме на дру- в което има достатъчно скорбяла и
ги
(Индия,
България,
Кувейт, захар. В нашата лаборатория от
дини са били по-низки от средни- СССР). Суровините за това произ това вече получихме алкохол и си-,
го те лични доходи в СР Сърбия.
ведение, които почти всички купу
дини, поправо от самото начало
вахме в чужбина, постепенно заме роп, който служи като замяна за
когато този колектив е имал само
Това означава, че за стопан- стваме с домашни. Така, напри- захар. В САЩ от тази билка се
4ППпуС<^ИНа работника (Днес са ското развитие над средно равни- меР' преди пет години засадихме произвежда фураж и алкохол, от
4000'' па поради това е един от Ще на „Такова'' са допринесли по- леска на площ от 300 хектара, който в комбинация с бензин се
достоверните свидетели на всичко малките от средно равнище лични Планирахме тази плантация да раз
прави нов вид двигателно гориво
онова, което междувременно се ста- доходи на работниците?
шириме и до хиляда хектара, па (гасохол).
нало и в Горни Милановац и
в
тогава
ще
прекъснем
с
внасянето
‘ „Таково”.
Водят се твърде сериозни рази
Това бе само едно от условия
та за развитие на „Таково”. Соб на лешник, ще остане даже нещо сквания за промени в политическа
Когато на някого обяснявате ствената акумулация не би ни би и за износ.
та система. Да ли, имайки предфеноменът на милановашкото сто- ла много от полза ако не правих
панство, кой факт отделно изтък- ме добри производствени програ
вате?
ми.
ЗАТВАРЯНЕТО НА ПАЗАРА СЪЩЕСТВУВА, НО ТОВА НЯМА
НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКА КОМПОНЕНТА. ИМЕННО, ЗАТВАРЯТ СЕ
Изглежда че най-важното е
„Таково” през изминалите го
това, че нито един колектив в Гор дини храбро се освобождаваше от САМО СЛАБИТЕ, ЗАШОТО ЕДИНСТВЕНО ПО ТОЗИ НАЧИН МОГАТ
ни Милановац, па нито „Таково", произведенията, които „не мина ЗА СВОИ ЛОКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ ДА ОБЕЗПЕЧАТ ПОНЕ НЯ
никога не се е развивал за сметка ват", а с още повече смелост нав КАКЪВ ПАЗАР.
ИМАМЕ ДОСТА РЕШЕНИЯ, В ЧИЯТО ПРАВИЛНОСТ И ОПна заеми, даже нито тогава кога лизаше в ново производство.
РАВДАНОСТ НИКОЙ НЕ СЕ СЪМЯВА, НО НЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, ЗАто кредитите, и домашните и чуж
дестранните, бяха твърде евтини.
Досега не прпуснахме нито ед- ЩОТО НЕ СА МИНАЛИ ПРЕЗ САМОУПРАВИТЕЛНАТА ПРОЦЕДУРА,
Например, „Таково” всички свои на година, а да не възобновяваме ФОРМАЛНАТА СТРАНА ОЩЕ НЕ Е ЗАДОВОЛЕНА,
дългове би могъл да отплати с дву нашата производствена програма.
НИТО ЕДИН ОЛЕКТЙВ В ГОРНИ МИЛАНОВАЦ, НИТО ,ТАгодишна амортизация. Правилност Някога това възобновяване се е КОВО" НИКОГА НЕ СЕ РАЗВИВАЛИ ЗА СМЕТКА НА ЗАЕМИ ”дОповишавало
и
до
15
процента,
а
Ри
и
по ВРЕМЕТО КОГАТО КРЕДИТИТЕ — ДОМАШНИ И ЧУЖДЕта на такава ориентировка днес е иикога не е било по-малко от пет СТРАННИ
дипшшпи п •и/вдв
БЯХА МНОГО ЕВТИНИ.
много по-очевидна откогато и да процента. Нашият принцип, от ко
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ
ФОНДОВЕ
НАРАСТВАХА
ЗА СМЕТКА
било по-рано, защото лихвите на йто не отстъпвахме през тези 25
години е
да се осъществи пре- НА. ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА НАШИТЕ РАБОТНИЦИ. ЕТО. ЗАЩО
кредитите са многократно увели
димство на югославския пазар. За СРЕДНИТЕ НИ ЛИЧНИ ДОХОДИ 15 ГОДИНИ БЯХА ПО-МАЛКИ ОТ
чени.
тази цел налагаше се една част СРЕДНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕПУБЛИКА
Значи, инвестирали сте само от технологиите сами да измисля СЪРБИЯ.
толкова колкото сте имали?
ме, някои купихме в чужбина, а
Да, но това винаги е ч било по някои само копирахме.
ВИНАГИ ПРЕД ДРУГИТЕ
вид опита на „Таково” предложе
вече от другите, повече отколкото
нията в които се търсят измене
Често могат да се чуят оплак
законните предписания за това са
Настояхме, а това правим и ния, са оправдани или не?
ни задължавали. Разбира се, инве- вания, че югославското стопанство днес, поне две-три години да бъдеНашият опит потвърждава опстиционните фондове са се увели- до голяма степен зависи от чужде- ме пред останалите. В съгласие с
равдаността
на тези искове. Фак
заЩото
и
тезаработките странните суровини,
чазали за сметка на
чуждестранни. Да това през 1982 година купихме в тът, че през изминалите няколко
на нашите работници, Затова на- хнологиите са
години в голямо повишение е пра
Нови Зеланд 4000 порадисти овце
шите средни лични доходи 15 го- ли е така и с „Таково"?
вовата регулатива представлява вя
рно доказателство, че с политичес
ката и стопанската система нещо
не е вред. Такова положение ме
подсеща на болен, на когото по
стоянно се дават лекарства, от ко
ито той никак да оздравее.
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НА ЛОКАЛНА ПОЛИТИКА

в този стоятелства за Съюзния изпълните
лите програми и решения
въпрос.
Все лен съвет е второстепен
бавно
се
съблюдават.
припомним
момент
Затова трябва да се
че
заместването
на
<л на една друга иелогичнет: всяко
по-очевидно е,
програма с дреб- покачване цената на бензина нама
Дългосрочната
лява изразходването му, а тогава
ни, краткосрочни и частични мер- по-малко пари остават и за съюзпо-дълбока
ки навлизаме във все
бюджет и за рафинериите.
криза, създавайки климат на безиз пия
Най-тежно все пак е съзнание
ходност и безсилие.
то, че все докато съществуват толНе трябва човек да бъде нито
мъдър кова рафинерии, които поради мал
икономист, нито прекадено
към инфлаци- ката ползваемост на мощностите
“а^^ЧоТкЪриТТакОаНе се обуз си стопанисват със загуби и потребителите с всяко повишаване на
Обаче,
ДпГи ГсГствие неаНДРобраТ/ задълбо- цените на горивото покриват тези загуби — няма край на повиша
“Р сСГх иГпГлнитеГгь ването на цените на невтните дери
вати. Касае се за данък, когото по
?ет въз основа силата на задълже требителите всекидневно заплащат
™ Ги, Де "на не на местната политика и пагубна
та практика на републиканско-потните0 деривати
крайиинскита разединеност и зат
за увеличаване на Р
к„итие за- вореност къдсто владее логиката
съюзния безбройните рафийс- — ако имаш рафинерия, имаш
губите на м’'ог°"'къш.ансто
Щ<= бензин.
Изходът е, всякак, в ограничава
рии. Това че т
„а множенс броя на рафинериите, което ще
предизвика поскъ а“е“|шните
ство други стоки в

^

Нещо трябва да се измени в
референдумите, защото много въ
проси, даже и неважни, са оставе
ни тук да се решават. Това забавя
взимането на решения, даже и оне
зи, които не би трябвало да се от
лагат нито за момент. На рефе
рендум, между другото, се решава
и за отделянето на средства за ле
куване в чужбина,- може да се слу
чи болният да почине преди да
му се отпуснат средства. За тези и
много други въпроси биха можали
да решават ръководните органи,
защото ако вече са избрани на
тези функции, тогава трябва пове
че да им се вярва.

даде възможност да работят с
пълни МОЩНОСТИ, защото по този
начин потребителите няма да за
плащат загубите на нерационално
то стопанисване. Не би било тру
дно да се изчисли колко е това ще
се намалят цените на всички стот
ки, а не само на невта и дерива
тите му. Логиката на това станови
ще е твърде проста, но в сегашно
то' съотношение на силите е на
пълно неосъществима. Заддото, как
вито са сега обстоятелствата, за
съжаление трябва да признаем , че
няма сила, която може да доведе
до съгласие някоя рафинерия да
Това не е единственият про
се закрие. Всеки такъв конкретен
опит вероятно би бил разбран ка пуск. Съществува-! още редица ре
то „удар" върху републиканско-по шения, в чпято правилност и оп
крайиииския „идентитет", когото
равданост никой не ее съмнява,
статистическите структури промоно те не сс провеждат, защото не
вираха в национални интереси.
са минали през самоуправителнаДокато статистическите струк
тури. и работническата класа
не та процедура, а формалната страпроменят позициите в решаването, на о'Щс нс е задоволена.
такива нередности ще станат пра 1
(На 4-та стр.)
вило в поведението. Джорджевич
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"Гана работи „Таново“
(От 3-та стр.)

говори за затваряне на пазара в
републикански, нокрайнински, общински и други граници. Среша
ли сс „Токово" е такива бариери?

това е достатъчна причина за о"№ перален директор. Същевременно
шмюлямо увеличение на нашия искахме тоя подпис и на онези, ко
ито произвеждат тази ракия да бъ
износ.
де един вид дълг да запазят това
ПОДПИСЪТ И А ДИРЕКТОРА
високо качество.

Разбира се. Обаче, нашият
опит говори, че топа затваряне ме
е обмислена обструкция. По-точно
тук няма националистически ком
понент. Мисля, че тук сс затворят
само безсилните, защото само така
могат за своите местни орглпизацип на сдружения труд да обезпсчат поне някакъв пазар. „Таково"
нс е недоволно от позицията см
на югославския пазар, защото на
пример, 18 па сто от своите изделпя продала в СР Босна и Хсрцеговима, девет процента в СР СлоНяма съмнение, че всичко то- вения и т.и.
ва до голяма степен обезценява
Но, на нашия колектив — ка
нашите усилия за увеличение на
то голям производител, е потребен
производителността и дохода, по
пазар по-голям и от югославския,
вече да изнасяме и т.н. югослав
По-точно, „Таково" трябва още поското стопанство има амбиция да вече да изнася. Поправо, стойностнастигне развитите страни, но в
та на нашия износ вече с години
тая надпревара няма да успее ако
наред надхвърля стойността на вно
не последват промени в политиче
са, обаче тази положителна разли
ската и стопанската система.
ка не е голяма. Когато към това
В рамките на разискванията добавим и косвения внос на енерза политическата система често се гия, оборудване и амбалаж, тогава

Информативните средства до
Предсказвате ли на „Таково"
бъдеше, също така успешно, как- сега много писаха и говориха и
за Горни Миляновац и за „Тако
нрто бе миналото му?
во".
Това зависи от множество обДа, обаче, нерядко и прекалестоятслстла, но все пак от самите
нас. Едни такъв теми на разви- но ни хвалеха. Това провокативно
тисто трябва да запазим, макар действуваше на множество югослав
чс това в предстоящите години ще ски колективи и ръководители, та
бъде значително по-тежко отколко ка че сс заинтересуваха за нашия
то досега. Освен това, нашата ра- опит, за нашата формула на успе
дота е много чувствителна, защо- ха. От друга страна, ел ед тези
го име произвеждаме храна, а то- похвали някои се успиваха, но мно
па значи, че пашата отговорност 10 бързо се връщаха към рабо
стига псс Л° момента, когато ку тата.
пувачът консумира нашето изде
Искам да припомня, че развилие. Само в случай това изделие
да бъде качествено, потребителят снето на нашата обшина, а също
така
и на „Таково" не може да
шс продължи да купува нашите
произведения. Следователно,
на- сс провъзгласи за модел, който и
шата цел — както и на другите — Други трябва да възприемат, но
с не само тази нашите изделия да зъ* всеки случай може да послустигнат в магазините, но и да се жи кат0 един вид поука на онези,
ха1,есват «а купувачите. Ето защо «°»то решават за стратегията на
нашите работници трябва така ка- оазвитието. Също така е очевидно,
чсствсио Дз произвеждат, че и са че се развивахме облягайки се вър
ми да пожелаят да купуват тези ХУ югославския пазар, по-точно из
произведения.
бирахме производствени програми
в съобразно действителните потре
Върху едно изделие на „Такоби
на този пазар. Разбира се, прево", на етикета върху бутилката, в
" стиж спечелвахме и с нашата инкоято е „екстра препечена ракия
вестиционна политика, защото, ка
е Вашият подпис. В Югославия не кто вече
казах, обектите построя
е много обичаено генералният ди
вахме главно със свои пари, а и
ректор да се подписва на „своето"
поради това не сме имали инвесизделие.
тнционни несполуки. а нлто наруТази ракия е от извънредно ка- шсния — било финансови, било
чество. С този . подпис искахме да на сроковете.
кажем на потребителите, че за
Разговора води:
качеството гарантира и самият геРастко Йоветич

Не само нашият колектив, но
и много други днес „мъка мъчат"
е кворума, което също така е доказателство за недостатъците па
политическата система. Преди два
десетина години в „Таково" засе
данията на всички органи на уп
равлението се провеждаха след ра
ботното време и се решаваше е по
вече жар и по-добре. Обаче, днес
тия заседания се провеждат в ра
ботното време, но се решава с чув
ствително по-малка заинтересова
ност. Ако тук нищо не се промени,
може да се очаква да бъдем при
нудени да плащаме х присъствието
на заседанията.

АКЦЕНТИ

По-добре непосредствено
Един от изводите на 18-то заседание на ЦК на СК в Сърбия,
че в бъдеще средствата за развитието на неразвито Косово вместо
във фонда да влагат в трудовите организации, които предлагат
инвестиционни програми на тази автономна покрайнина, бе еди
нодушно приет в Електронната промишленост. Ние в Косово вече
построихме няколко фабрики и въз основа на своя опит трябва да
кажем, че това е по-добър начин за решаване проблема на разви
тието в Косово.
Любиша Игич,
генерален директор на ЕИ Ниш
...

.Д___

Бойците

Ц

й

Становищата от 18-то заседание на Централния комитет на
СК в Сьрбця и няколко конкретни и откровени разисквания на
същото възвърнаха и укрепиха разклатената вяра на бойците в
Съюза на комунистите. На бойците доста ни бяха празни приказ
ки и разрези между определенията и практиката. Ето защо, колкото можем, ние ще се борим за осъшествянане на принципите в
практиката.
Джура Златкович,
председател на Междуобшинския отбор па СУБНОР в Ниш
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Планът е изпълнен,
но...
Сеитбата тази есен в Ба
бушнишка община макар
и с известно закъснение,
завърши
добре, обаче дали
_
и добивите ще бъдат доб
ри, не е известно. От пла
нираните 2300 хектара с
пшеница, засети са венчки
те 2300 хектара. В какво
се състои проблема попита
хме тези дни агроном Вукадин Тодерович, завеждаш отдел селско стопанс
тво в Бабушница.
— Преди всичко боим се
дали преди всичко пшени
цата ще никне добре, заЩото само 80 на сто от
площите са засети с атести
рано семе. Останалите са
засети с неатестирано _
изтъкна Тодорович. и доба
вя
и не е само това:
и с употребата на изкустве
ни торове сме зле. Тъй ка
то торовете са скъпи

Така в „Будучност" от
622 сдружени селскостопан

ВЕТЕРИНАРНАТА

СТАНЦИЯ В БОСИЛЕГРАД

1У1мналогодншнкяг план е реализиран

мнозина селскостопански
производители гне са хвърлили на посевите необкодимите количества.
Къде е решението?
Преди всичко, след
стопяването на снеговете,
ои трябвало да вземем мер
ки за пролетно, подхранва
не на есенниците.. Ако не
направим това, добивите
Ще бъдат сигурно сериозно намалени, защото неате
стираното семе и липсата
на торове може да доведе
до сериозно намаляване на
добивите —- споделя Тодорович.
Тодорович ни уведоми.
че тази есен след по-дълго
време, с есенници са засе
ти и 40 хектара обществе
ни площи, а приложена е
и пълна механизация в об
работката им.
М. А.

Само!„Е)на“ изненада
При провеждането на ре
ферендум за обединяване
то на всички селскостопан
ски организации в Ниш
ки регион в един агропро
мишлен комбинат „Ниш",
с излкючение на коопера
ция „Ерма" в Звонци —
„Будучност" в Бабушница,
„Слога" във В. Бонинци и
„Любераджа" в Любераджа се съгласиха да влезнат
в обединението.

ИИЗ ДЕЙНОСТТА НА

Заплануваните задачи и
— Според плана на Ре
активности. насочени пре публиканския комитет по
ди всичко към откриване и стопанство, инжектиране
лекуване на различни ви то на говедата се върши
дове болести при домашни всяка трета година. Всъщ
те животни. Ветеринарната ност ние ги инжектираме,
станция в Босилеград през за да открием кое добиче
изтеклата делова година е заразено от туберкуло
успешно реализира. Пок за и същото с решение се
рай това, както ни уведо дава на касапницата. Свими директорът на органи нете пък се инжектират от
зацията Иван Стоев, Вете болестта червен вятър, код
ринарната станция е изпъл то е доста разпространена
нявала и други видове ак на територията на нашативности и задачи: изкус та община и от болеста
твено осеменяване на кра свинска чума, която досеви, преглеждане на месо га все ще не е открита в
то в кланицата, инспекци нашата община. Обаче по
онен надзор и други акти ради това че в няколко
вности от нейна компетен случаи болестта се бе поя
тност.
зила в Сурдулишка общи
' Между другото през из на, където и ние подпомог
теклата година са инжек нахме при инжектирането
тирали около 4500 говеда, на свинете в селата Топли
близо 4000 свине и около дол и Ножица, необходи
1000 кучета, както и извее мо е да се предприемат и
тно число кокошки.
тук съответни превантивни
ПРЕСЕКА

мерки. Още повече, че все
още няма съответно лекар
ство за тази оолест и, че
след консумация на месо
от оолна свиня, може да
се заразят и хора. Ватова
се налага въпроса за еди
нодействие и съвместна бо
роа срещу тази болест на
всички суоекти. още пове
че, че все още някои соо
ственици на свине не искат да ги инжектират. Найпоказателен случаи в това
отношение през изтеклата
година имаше в селата:
1 орна Въжана, Зли дол и
викачево — сподели Стоев.'
Кучетата главно се ин
жектират срещу Ояс и те
ния, които също така чрез
допир се пренасят и на
хората.

Да кажем и това, че през
19«4 година в двата пункта
за изкуствено осеменяване
на крави са осеменени са
мо 140 крави. Безсъмнение
този факт трябва да заг
рижи преди всичко комде
тентните в ООСТ „Напре
дък",
а и останалите об
За целта в настоящата го
дина пресечани ще заведат ществено-политически су
местно самооблагане, в ко бекти в общината. Защото
ето се очаква активно да едно от мероприятията на
се включат и пресечани, Дългосрочната програма
за икономическа стабили
живеещи по други градо
ве в страната и пресечани, зация е и изменение и по
добрение
на породистия съ
намиращи се на временна
став на добитъка. А без за
работа в чужбина,
сътрудничество
Зимните дни ще бъдат из дълбочено
между Ветеринарната стан
ползвани за подготовка на ция и „Напредък" надали
акцията, а напролет ще за може да се очаква измене
почне тази благоустройстве ние
на породите на добитъ
на акция.
ка в общината.
М. А.
М. Я.

Ред е на пътя
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ски производители на ре
Пресечани още незавър
ферендум са дошли 528, а шили изцяло акцията с до
за ЗА са гласували 498; в връшване на сградата на
„Любераджа" от 84 сдру
основното училище, вече
жени, на референдум са започват нова. Градимир
излезли 72 и ЗА са гласува Димитриевич, делегат в
ли 68 и в „Слога" във В. / Обществено-политическия
Бонинци от 62 сдружени съвет на Общинската ску
селскостопански произво ищина ни уведоми, че пре
дители — на референдум
сечани са се договорили да
излезли 56, от които 53 са построят участъкът от пъ
се изяснили за обединяване тя от шосето Бабушница
— Звонци до центъра на
в АИК „Ниш".
селото, както и няколко
по-важни селски улички в
М. А.
дължина от 2 километра.

1,Л

СРЕША И РАЗГОВОР С НАПРЕДНИЧАВ СЕЛСКОСТОПАНСКИ

Напуснал строителството
СТАНИША БОЖИЛОВ,
напредничав селскостопан
ски производител от село
Горна Лисина е известен
па читателите на вестник
„Братство" като напредни
чав селскопански произво
дител, а от преди две го
дини и минифермер. При
тежава смесена миниферма от 30 овце и 11 гове
да. Собственик е на трак
тор и косачка, които до
значителна степен му улесняват кърската работа.
От средствата, предназна
чени за осъществяване на
проекта „Морава — 2",
преди две години е взел
и
две породисти крави
един овен. Тракторът и ко
самката си взел със со

_ Досега о;г всичко съм
доволен. Понастоящем им
ам 30 овце, 5 крави, един
бик за разплод, два юица
и три телата. Основната ор
ганизация на сдружения
труд „напредък" с която
и сключих договор като
минифермер, общо взето
задълженията
изпъл_нява

ПРОИЗВОДИТЛ

определил се за селското стопанство
Имам, дето се казва, мал
км привилегии, особено
във връзка обезпечаването
на изкуствени торове, се
мена, фураж и пр. А и до
битъка ми плащат малко
по- скъпо за което лично
смятам, че е в ред. За про
дадения досега добитък, ра
збира се през изтеклата го-

“МЕГ™
Босилеград, «а^Р

шъл в
НЯКОИ СВОЯ
ши
„Напредък"
в общината и и поведохме
сс срещнахме
разговор по въпроса, как
му,
напре/ща минифермата
по-натаза печалбата и на
замерения.
татъшните му

С. Божилов: селското стопанство
печалба

предлага

добра

дина, взех около 500 000
динара. Ако се има предв
ид, че повече от работата
завършаваме аз и съпру
гата ми Станка, печалбата
е добра. Що се касае за
млякото и вълната, това
не продавам. От млякото
правим сирене, с което за
доволявам домашните пот
реби и потребите на сино
вете ми, а нещо и продам.
Вълната преработвам в къ>
щи. Това е работа на съп
ругата ми през зимата—ка
за Божилов.
Инак, намеренията
ми
занапред, ще зависят от оп
ределението на синове
те ми. Ако поне един ос
тане при мене да работи с
трактора, ще увеличим бр
оя на добитъка. Инак, ня
ма да мга. Защото, да се
събере храна за толкова до
битък трябва усилена рабо
та. А годините вече казват
своето. Ето през изтекла
та година събрах, около 32
тона сено, 25 товара жито,
4000 килограма картофи,
над 5000 килограма цвек-

до и други селскостопански
произведения — добави на
шият събеседник.
Да кажем и това, че Ста
ниша Божилов, на когото
дядо му и татко му са би
ли навремето добри селско
стопански проивзодители,
преди да се определи за
селското стопанство, опи
тал печалбата от майсторъка. Дванадесет години е
бил майстор—строител. Но
след като се добре пресме
тиал видял, че селското сто
панство предлага много поголяма печалба, в случай
добре да се организира.
Освен това, както казва Бо
жилов, животът му е по-спо
коен, а и винаги е заедно
със семейството си.
Разделихме се с този кре
пък селскостопански произ
водител с убеждение, че
наистина средствата които
е получил от проекта „Мо
рава — 2" са се намерили
в прави ръце.
М. я.
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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЕКЦИЯТА ЗА ОБРАЗО
ВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ИНФОРМИРАНЕ
ПРИ ОК НА ССТИ В БОСИЛЕГРАД

Приети програмните
концепции и
отчетите
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На заседанието на От
На заседанието б»ха из
я ,
\
цията за образование, на месени н редица проблеми,1®
,
ука, култура и информира конто но един или друг "'хпжш/ V
\
•V
не при Общинската конфе начин, спъват по-нататъш- ф %Ужг ’
,1
ренцид на Социалистичес пия успешен ход па посо
N
*у
КИЯ съюз в Босилеград, съ чените средства за масона О
1а1
■ШШзГ //«г™
1
стояло се на 9 януари т.г. информация. Преди всич- й Н
бяха обсъдени отчетите за ко съществуват
редица у Н
/■
-,г
работа на вестник „Братст проблеми по отношение
$
во" и детския вестник „Дру па материалните средст- '-У
\ I
V
гарче”, през изтеклата го ва. Неразрешените мате- ;•
дина и програмните
им рнал но-техничсски средст-ч/
г»
' концепции, както и програ ва, както заяви Пене Ди- \
I '**'• • ■
:>
»мната концепция на списа митров. не дават възможние „Мост" за 1985 годи пост за по-голям размах >1,
*.
на, И отчетите и програ на тази дейност. Поради
Партизанска колона
мните концепции, членове това трябва пълен принос Джордже Лидресвич — Куп
те на Секцията приеха да дадат всички обществе
с малки забележки. Тези но-политически субекти в БОСИЛЕГРАД: В ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА ГО
.дни върху тях ще разиск общините и региона, пре ДИНА
ва и Председателството на ди всичко Социалистичес
ОК на ССТН в Босилег- кият съюз, както в разре
рад.
шаването на материалнотехническите проблеми, та
Във връзка с работата на ка и в обезпечаването на
посочените средства за ма по-голям кръг читатели.
сова информация бе изтъ
В продължение на засс
кнато, че от идейно-поли
тическа насока са на висо данието членовете на Секко равнище и, че не е има . Цията за образование, нау
, ло идейно-политически ук ка, култура и информира
лони. Общо взето инфор не, обсъдиха и дадоха под
мирали са почти за всички крепа на програмните кон
И през настоящата го щата година е запланувала от основното образование
обществено-политически и цепции на изданията на дина Самоуправителната
стопански въпроси и акти ,. Братство" за настоящата общност на интересите за да отдели 1 600 000 дина в общината получават то
ра, от които 50 на сто Ще пла закуска. За тази цел
вности в общините. Но и година.
основно образование и въ
бъдат изразходвани за
при подведомственото учи
на посоченото заседание,
На заседанието бе раз- зпитание в
Босилеград, прехрана, а останалите 50 лище в село Дукат (Цен
бе изтъкната необходимо движен въпросът и взето особено внимание ще пое
стта за още по-грлямо жан решение двама просветни вети и върху подобряване на сто за задоволяване на тър) през изтеклата годипотребности,
в на е приспособено
едно
рово разнообразие и по- работника един от основно то на ученическия стан другите
помещение. Топла закуссмел подход в разоблича то и един от средното об дарт. Особено внимание ученическите интернати.
Освен
това,
както
ни
уве
ка през настоящата
ването на всички отрица- разование, които определ
ще посвети на учениците доми секретарят на тази на получават и повечегодиот
телни явления. Освен това ' ят колективите им, от сре настанени в училищните
самоуправителна
общност.
бе изтъкната потребата и дства на Социалистическия интернати: Долна Люба- Поори Рангелов, през на учениците в основното учи
лище в село Горна Лиси
за по-добре организиране ст-.тоз в Босилеград да при та, Бистър и Горна Люба
на кореспонднетската мре съствуват на януарските та, където понастоящем стоящата година, над 4 500 ца, което миналата година
000
динара
ще
бъдат
изра
не бе случай. За топла за
жа, отделно със сътрудни срещи на просветните ра са настанени около 100
зходвани за лични доходи куска, а в онези училища,
ци от вътрешността на
ученика
(в
Бистър
—
40,
ма 11-те заети в посочени където няма условия за
страната. В това отноше- ботници в Белград, които
Долна
Любата 50 и
в те три общежития.
това,
а .получават сухоеж_
ние, както изтъкна Вене всяка година се провеждат
Горна Любата — 10). За
към края на януари.
Охрабряващ е факта, че оина, ще бъдат изразходва
Велинов, списание „Мост"
тази цел СОИ за основно през настоящата учебна го ни около 3 600 000 дина
- има добри резултати.
М. Я.
образование. през настоя дина, повече от учениците ра. Да напомним, че това
са само 50 на сто от необ
" " 1'11 “1......................... .......... ******.......................................... ....................
ходимите средства, а с ос
таналите 50 на сто участ
В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ В ДИМИТРОВГРАД
вуват родителите.
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Особени грнжи за
ученическия стандарт

Аи

СЪБОТА

Ползувайки една свободна събота в рамки
те на плана и програмата за работа през тази
учебна година, учениците от основното училисъбота °12атмИЯД° В ДимитР°вгРаД последната
секция им™" Посветиха на св°ята драматична
гп™; Именно- члеонвете на тази секция подМичо" кпя °РИСГИЧНата пиеса -Отмъщението вд
Ми ю , коя 1-о изпълниха пред своите другари в

НД Центъра за тора в™иВ

:
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' в=' е “
съдържанието на пиесата' е
свързано с всекидневието на учениците те г
голям интерес проследиха онова, което се случваше на сцената.
Ръководител на секцията и постановчик
на
пиесата бе преподавателката Лепооава Димитрова.
А Т
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През настоящата година, Самоуправителната об
щност за основно образо
вание и възпитание, около 900 000 динара е запла
нувала за превоз на уче
ници, чийто домове са от
далечени над 6 км от училшцето, а не са настанени
в интернатите. Разбира се
там, където има условие
зз това. Около 500 000 ди
нара са запланувани за
обезпечаване на книги и
други учебни помагала на
бедни
ученици, а
над
50 000 динара за издръж
ка на деца без родителска
грижа и деца, настанени В
различни специални домове и училища.
М. Я,
Братство * 18 януари 1985
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Младежка трибуна * Младежка трибуна

Щб сб строи младежки
дом
След като новосформира
ният културен ценгьр в
Сурдулица получи младеж
ките помещения, намира
щи се под та раса-га на хо
тел „Сърбия", с- Цялата си
отсрота изпъкна на преден
план въпросът: къде младите ще развиват своята
дейност. А младите в този
град имат редица обществе
ни организации, които работят добре. Става дума
преди всичко за Фериалния
съюз. Музикалната
младеж.
Литературната
млаж.
Народната техника.
тт
Червения кръст. Движение
то на гораните. Клуба на
обединените нации, Клуба
на колекционерите, както
и редица други секции и
дружества.
По почин на младите в
средата на месеца се е
състояло съвместно заседа
ние на представители на
Общинската скупщина и
Общинската конференция
на ССМ с представители
на
обществено-политичес
ките организации. На за
седанието се е разисквало
само върху една точка: ра
здвижване инициативи за
изграждане на младежки
дом .в града.
Следва да се напомни,
че в Сурдулица и околни
те селища: Бело поле, Алакинце, Чурковица, Романовце и Масурица има над
5500 младежи и девойки.
които в момента нямат
свое помещение за дей
ност. Един младежки дом
безспорно ще даде възмо
жност младите да се съби
рат и оползотворяват сво
бодното си време там, вме

СТУДЕНТИТЕ И ЗИМНАТА ВАКАНЦИЯ

За възобновяване на
традицията

сто да посещават кафенетата и Други
В предишните години в
От казаното личи, че на- заминат на следване са би
неподходящи
заведения.
Димитровград
съществу лице
е необходимостта ли дейни членове на една
Радващо е, че всички уча ваше хубава традиция. По младежката
от секциите към Култур
стници в разискванията бе- време на зимната вакан- да организира организация
една среща, ния център, тогава е оеззрезервно подкрепиха ини- Ция, завърналите се студе на която да се приеме про спорно, че сили наистина
циативата за построяване нти от Белград, Скопие, грама за работа през зи има. Основното е да се
на младежки дом, въпреки Ниш, чрез своя местен мата и в общи черти да организират (а това ще бъ
че всички съзнават трудно клуб провеждаха организи очертае програмата и за де дълг на студентите-енстите в обезпечаването на рана дейност. Студентите лятото.
тузицсти), да се договорят и
средства за тази цел. Спо- и останалите средношкол
да пристъпят към сериозна
В
досегашната
практика
ред груби преценки този ци в града най-често се
подготовка.
дом трябва да струва към срещаха веднаж седмично, студентите обикновено под
Очевидно — традицията
40 милиона динара. Засега разискваха по различни въ готвяха весела зимна про
с много, музика, пе трябва да се възобнови.
ооаче са обезпечени 8 ми проси и което е най-важ грама
Инак
съвсем е неосновател
сни
и
хумор.
Тяхната
про
лиона от бюджета и СОИ но .подготвяха и се преди три милиона отпуска ме ставяха пред жителите на грама винаги е предизви но те да се оплакват от
квала интерес и винаги е беден културно-забавен жи
стната общност „Братство- града с подбрана кутурно- била масово посетена. Сту вот в града. Защото вместо
единство" в града. Заплану забавна програма. Подоб
вано е още 5 милиона да но бе положението и със дентите по принцип внася оплакване и неосновател
обезпечи младежката орга студентите, които се завръ ха оживление в културния ни критики, те са неизчер
живот на Димитровград и паемият извор за обогатя
низация чрез доброволен щат' по селата. И Те съв те с нетърпение бяха очак ване на културно-забавния
ТРУД- Останалите средства местно със селската мла вани от гражданите.
живот.
трябва да се осигуря^ от деж организираха вечерин
Тук не ще говорим за
Тук бихме напомнили,
организациите на сдруже ки и други културно-забав тогавашните условия, кои
че между тях има и худо
ния труд и други ведомст- ни програми.
то
бяха
далеч
по-неблаго
жници,
и певци, и музикал
ва.
През последните години приятни от сегашните. В
Според заключението на обаче тази традиция бе настоящия' момент култур ни изпълнители. С една ду
участниците на заседание изоставена, преди всичко ният център „25 май" в ма, разнообразни таланти,
които могат и трябва да
то всички подготовки за поради недостатъчна орга
разполага с се организират, като доста
изграждане на младежкия низираност на студентите- Димитровград
прекрасна
зала,
помеще
дом трябва да приключат младежи и главно пора ния за репетиции, а и мал вят не само на гражданите,
до края на март т.г., след ди бездействие на местния ката зала може да се из но и на себе си, интересен
което трябва да се при клуб на студентите. А те ползва за камерни програ културен живот.
Да заключим:
думата
стъпи към строителството наистина имат сили да под ми. Ако се знае, че мнози
му. Носител на инвестици готвят такива програми. на от студентите преди да имат студентите.
Ст. Н.
ите ще бъде самоуправителната културна общност
ГОРНА ЛИСИНА
в Сурдулица, която когато
бъде обектът готов ще го
пренесе на младите на уп
равление.
Налице е
готовността
един дългогодишен проб
лем да се реши и млади
те най-сетне да получат
свой кът за разгръДДане на
своята дейност.
-- -------Вдъхновени от новото отношение към „култур годишната нощ по „ста
Ст. Н.
ната" част на кооперативните домове в Босилеград- рия добър обичай". Като
ска община, горнолисинската младежка организация че ли никой не искаше да
и останалите структури издействуваха „свобода" за пропусне това голямо съби
„ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ '85"
залата в Кооперативния дом
тие в живота на селото.
Цели 6 години в село Го силеградска община, горно
От продадените билети
рна Лисина не се състоя лисинската младеж и оста и лозве за лотарията мла
нито една „вечеринка". палите структури в декем дежката организация е съ
Дългогодишната липса на ври решиха да издейству брала над 30 000 динара
тази традиционна манифе ват „свобода" за голямата (билетите страхува 30, ло
На бялата мраморна
плоча
стация в културния >кивовете 50 динара). Средст
вот на селото е пряко по зала в Кооперативния дом, вата ще бъдат използувани
Твоето име спокойно
мълчи...
следствие на неразумното за да организират нового за създаване на материал
претворяване на голямата дишно тържество с култур на основа за по-интензив
Привечер една жена
зала най-напред в склад за но-забавна програма и ло- на младежка дейност. До
в черно
брашно, сол и други стоки, тария. Този път „Слога"
Росни цветя ти
колко залата мине в трай
донася
а след това и в магазин от Босилеград се вразуми на
собственост на селото,
за
тези
стоки.
Наистина
И отива с насълзени
организация
и обществено-политически и изпразни залата. Младеж първичната
очи.
те организации не напра- та се притече на помощ в на ССМ планира в предего
До утре вечния
ти дом
виха много, за да се изме тази работа, а след това ящия период да организи
ни положението. А да бяха почисти и подокара поме ра танцови забави и да из
Празна тишина ^Де покрива
Същевременно несе няколко културно-за
упорити исковете им за щението.
А пред залез ще дойде
гдупа
младежи,
девойки и бавни програми.
освобождаване
на
залата,
пак тя
това важно помещение ня ученици от долните класо
Хубавото начало на,1985
Старата майка да °<ю™обз,
маше да служи на „десети ве на основното училище година ни дава правото да
цели" толкова години. До подготвиха културно-забав кажем, че горнолисинскиБез думи. с героична борба
статъчно доказателство за на програма: китка наро те младежи и девойки вевечен
ни
говя е новогодишното тър дни песни и хора, скечове, че няма да имат нужда да
Ти завет скъп.
съобши:
рецитации и пр.
жество в това село.
цели
и
Новогодишната програ отиват па „вечеринки" и
За пролетарските
идеали
Вдъхновени от новото об ма привлече голям брой танцови забави в Топли
живота си
ществено отношение към горнолисинци. Над 200 ду дол и други съседни села.
Истински комунист не жали.
„културната" част на ко ши „от 7 до 77” години
радко стоянчов
К. Г.
оперативните домове в Бо- дойдоха да прекарат ново-

Вместо брашно
младежко хоро

Заветът на младия паршанин
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В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ПРОДЪЛЖАВАТ
ГЕОЛОЖКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА РУДНИ ЗАЛЕ
ЖИ

Залежите—перспектива
на общината
През настоящата година за геоложко изследване па
рудните залежи и минерални суровини що бъдат из
разходвани около 36 250 000 динара
Една от перспективите
на Босилеградска община,
освен селското стопанство,
е минното дело. Затова и
геоложките изследвания па
залежите на руди и мине
рални суровини в средносрочните и годишни разво
йни планове заемат значи
телно място. За целта се
изразходват и значителни
средства. През настоящата
година, например. Региона
лната самоуправителна об
щност на интересите за ге
оложки изследвания за из

в областта на залежите на
кварц, повече от които са
в Млскоминци.
Особено внимание па
специалистите от белград
ския ..Геозапод" привличат
находищата и залежите на
фосфатите. Да припом
ним, утвърдените досега
резерви на сурови фосфа
ти в Лисииа възлизат па
над 82 милиона тона. В
пределите па Паралово,
ЛюГйатска река —■ Горна
Лнсина са изнамерени още
две, но все още псдостатъ

1

Извозване на кварц
следването на тези залежи
ще обезпечи около 36 250
000 динара.
От тези средства 21 250
000 ще бъдат изразходвани
за по-нататъшното изслед
ване на находищата на
олово и цинк в Караманица, а 3 500 000 динара за
продължаване изследвания
та на графит в Долна Любата. Три милиона динара
ще се отделят за изследва
не залежите на волфрам,
а около 6 500 000 динара

чно проучени фосфатни на
ходищ-а. Разчита се, че на
територията на общината
има около 300 милиона то
на фосфати, които за по
ловин век могат да задо
волят нуждите на страната.
През настоящата година
за изследване находищата
на фосфати, преди всичко
в пределите на Паралово,
ще бъдат изразходвани око
ло 5 милиона динара.
В. Б.

ДОЛНА РЪЖАНА

ДИМИТРОВГРАД

Организирана борба
против вълците

Снягът
спира
машините

Зверовете се събират на глутници и стават все не
голяма опасност за добитъка

От 12 до 21 януари и гу
марцитс отиват на пепред
видени годишна почивка.
Поради обилните снего
валежи и невъзможността
за редовно снабдяване на
„Тигър—Димитровград" с
възпроизводство!! матери
ал, бензин и нефт гумлрци
те отиват па непредвиде
на годишна почивка. За
щастие — само една сед
мица. Тона е част от реЛовната годишна почивка
на заетите. Дебелият сняг
спира машините и поради
факта, че готовите стоки
на гумарата се трупат, тъй
като поради завеяните пъ
ти ща доставката до край
нмте потребители е невъз
можна. Остават да работ
ят само заетите в металния
цех, които имат договоре
но производство и работни
Ците, които ще направят
необходимия ремонт на ма
шините. Да кажем, че на
почивка са заети във всич
ки цехове на „Тигър", не
само ООСТ „Димитров
град".
Гумарците в Димитров
град използуваха минала
та събота, (12 януари) ка
то трудов ден, за почиства
ис на снега от двора и от
покривите на производст
вените помещения.
А. Т.

Присъствието на, вълчата
напаст в живота на живот
новъдите от Долна Ръжама и няколко околни села
изтласка на заден план гла
воболиитс им във връзка с
дълбокия сняг и силния
студ, Вълците се събират
па глутници и стават все
но-голяма опасност за до,
бмтъка. Ето и един конкре
ген случай:
—Преди няколко дни
изпа
Владимир Стоянов,
рал говедата си да ги на
пои в най-близката доли
на. От отсрещното осое го
забелязали четири вълка
внимателно
и започнали
да се спускат към дола.
Стоянов ги забелязал нав
реме и побързал да прибе
ре добитъка в кошарата
си. Успял в последния момент, зашото щом затво
рил вратата вълците профучали край ъгъла на ко
шарата — разказва Мла
ден Илиев, ловец от Долна
Ръжана.
Осъзнавайки истинските
размери на опасността от
вълците, група долноръжа
нски ловджии се организи
рали на борба против на
халните зверове. Въвели
дежурство „на по 2 часа"
и внимателно следят дви
жението и намеренията на
вълците.

В Долна Ръжана вълци
те не са успяли да удавят
нито едно бравче и веро
ятно тази зима няма да се
„похвалят" с такова неЩо,
защото ловджиите са гото
ви всеки момент.
К Г.

Г САМОУПРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ НА ИНТЕ
РЕСИТЕ ПО ЗАЕМАНЕ НА РАБОТА В БОСИ
ЛЕГРАД ОБЯВЯВА ВАКАНТНИ РАБОТНИ
МЕСТА
Комисията за трудови отношения в Основната
организация на сдружения труд Търговия на
дребно „Слога" в Босилеград

ДИМИТРОВГРАД

Радиолюбителите търсят помещения

Когато някъде
природно бедств„еСилиУняИ

прзди^вТичко'Умиране щ

то^^оТнениГилГобиГи

КйУклу
не-

зка с отсечените краища
са радиовълните. В р-ьцете
на опитен радиолюбител
—та кутийка наречена
да ни свърже
с наи-отдалечени . краища
на света, дори и с луната,

това е само дасе^же че
имат. Защото, помещение
то нито е подходящо нит
пък позволява в „его да
се съберат повече души
Да не говорим, че през зимните дни, особено каквиго са студени сега, единствеиата нафтова печка не
е в състояние да затопли
дори уредите. Това еьщевремено значи, че няма
възможност за омасовяване на клуба и организирано обучаване
на същите,
От ___
с™„Г™РаНИТе триде~
™Ипабпт!™в,е непРекъсна• о работят само пет-шест
нГашпскВ-ВД' Тб ? С6га га
на -Щрек , следейки състоядиетр в общината по
време на извънредното по
ложение със снега. Остана-

Такива връзки ежедневно. осмдествяват и поддържат и димитровградските
радиолюбители, които тези. дни проведоха свое отчетно-изборно
заседание.
На заседанието бе отчетена-досегашната активност
и приета програма за понататъшна работа, и в до
клада и в дискусиите бе из
тъкнато, че основно предусловие за успешна работа
на радиоклуба в Димитров
град, е подобряване на ма-

— В тази борба ние изо
бщо не сме в пасивна по
казва
Славчо
ЗИЦИя
Илиев, един от най-актив
ните в групата, в
която
още се намират Младен
Илиев, Таке Илиев и Стаменко Василев. — Използу
ваме всеки шанс да гюдго
ним вълците и да им „ка
жем", чс няма да им попу
скамс. Преди десетина де
на 8 вълка се ..зададоха"
към нашето село. Тръгнах
ме да ги посрещнем" и
ти засипахме с куршуми.
Те обаче избягаха към Ва
лози. Оттам ги подгонили
любатски ловджии и на
утрешния ден те пак се на
мериха в Долна Ръжана.
Пак стреляхме срещу тях,
но те избягаха към Стрешео и Варденик. Три дни
по-късно 4 вълка се опита
ха да намерят плен в на
шето село, но не им поз
волихме това и успяхме да
раним един вълк. Лошото
време и дълбокият сняг.
ни попречиха да го следим, а не е могъл да оти
де далече.

лите се явяват от време на
време.
Клубът е оборуден срав
нително добре с необходи
мите уреди. Както изтък
ват радиолюбителите уре
дите не представляват про
блем. Имайки предвид зна
ченмето на радиолюбителите от гледна точка и
на всенародната отбрана
не само уредите но и поме
Щенията не трябва да пре
дставляват проблем. В. този
смисъл е и готовността на
нрисъствуваЩите представители на обществено-поли
тическия живот в община
та да помогнат на радио
любителите чиято работа е
от значение не само за обИ.ин,ата но и за по-широката обществено-политиче
ска общност
За председател на радио
клуба е преизбран досега
шният председател Георги
Алексов.
А. Т.

дава

.
■
п
;
а
"
2
:
;
;
.
■
^
п
;■

за приемане на:
I. РЪКОВОДИТЕЛ НА МАГАЗИН в село
Назърица, изпълнител — 1, за неопределено
време
3 еловия: ВКВ или КВ работник в търговия
та, IV степен на професионална подготовка, спе
циалност — техник на продажба или ИЬ степен
на професионална
подготовка,
специалност
продавач и да се завършили стажантския си
стаж.
11 РЪКОВОДИТЕЛ НА МАГАЗИН в село
Плоча, изпълнител — 1, за неопределено време
У еловия: Както под точка I.
XII. СТАЖАНТ, изпълнител — 2, за неопределено време
Условия: КВ .работник в търговията или III
степен на професионална подготовка, специалност продавач.
Молбите, с доказателствата за изпълняване
на предвидените условия, кръщелно свидетелство, удостоверение, че кандидатът не е под следствие се подават на.адрес: ТО „Босилеград", Д°
Осъщата служба в Босилеград, в срок от 8 дни
от Деня на публикуването на обявата,
Некомплектуваните и гнеподадените в срок
молби няма да се разглеждат.
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шизшеека кудтура

ФИЗИЧЕСКАТА

ЛИГА

ИЗТОК

Рутинна победа 8
баскетболистите
„А. БАЛКАНСКИ”

»л„Г»'Пп'Г

Още от началото баскетболистите от
Димитров-

град се наложиха и постоянно водеха сг няклко точки разлика. Плод на такава игра бе убедителната
победа през първото полу
време със седем точки ра
злика. През второто полу
време на терена почти ни
що не се промени: димитровградчани диктуваха те
мпа и края на мача доча
каха с 13 точки разлика,
Очевидно „Пореч" не бе
достоен съперник, а дими
тровградските баскетболи
сти запиоаха в актива си
още две нови точки.

Гореща атмосфера
в ледена зала
„МЛАДОСТ — ВЕСНА" (БЕЛА ПАЛАНКА —
„А. БАЛКАНСКИ" 91:94 (42:46)
Бела паланка, 13 януари 1985 г. Залата на ос
новното училище. Зрители около 50 души. Съдии:
Златкович от Пирот и Здравкович от Ниш.
„А. БАЛКАНСКИ”: М. Николов, Ж. Цоневич, И. Миланов, 3. Геров 60, Д. Петрович 12,
И. Симов 6, С. Рангелов 16, В. Сотиров, И. Леков, С. Тошев, 3. Тодоров.
В студената зала на ос
новното училище в Бела
паланка димитровградски
те баскетболисти продължиха твърде успешния си
поход към врха на класи
рането в републиканската
лига — „Изток”. Солидни
ят отбор на домакините
„Младост — Весна” дълго
одолява на отличния баскетболен отбор от Дими
тровград. Въпреки това ни
то в един момент не успяха да изравнят и поведат.
Баскетболистите от Димисе
представиха
тровград
като твърде опитен отбор,
най-силните в
един от
Сръбска лига — „Изток".
В този баскетболен мач
димитровградски
всички
баскетболисти играха доб-

ре, а главното бреме понесоха най-опитните: Геров,
Симов, Петрович и Рангелов.
победа димитровС тази
баскетболен отградският
Балкански" о«е
бор „Асен
воповече се доближи ДО
добри из
летите отбори с
продължат така
гледи ако
сериозда станат един от
за
самия
ните претенденти
връх на класирането-

ОБЩИНА ПРЕЗ

1985 ГОДИНА

Повече грижи за масовия спорт

БАСКЕТБОЛ: РЕПУБЛИКАНСКА

Баскетболистите
На
„Асен Балкански" от Дими
тровград продължават победната серия ги вече отдавна не знаят за поражение. Този път те победиха
среднокачествения баскет
болен отбор „Пореч" от
едноименното селище с ед
на рутинна игра, която не
бе особено красива за зри
телите, но резултатна за
баскетболистите от Дими
тровград.

КУЛТУРА В СУРДУЛИШКА

В следващия кръг „А.
Балкански” ще се срещне
с баскетболния отбор от
Долевац. ,
Д. Ставров
СРЕШИ И РАЗГОВОРИ С

В плана за общественоикономическо развитие на
Сурдулишка община през
настоящата година между
другото се предвижда
и
омасовяване на физичес
ката ^култура чрез насърчаване на спортно-рекреа
тивните дейности на рабо
тниците и гражданите. А
това може да се осъщест
ви преди всичко със създаване на условия за спор
туване, относно с изграждането на спортно-рекреа
тивен център в Сурдулица. За целта са предвиде
ни 15 милиона динара.
Инак в
тазгодишния
план на самоуправителната общност на интересите
за физическа
култура се
изтъква необходимостта
физическата култура да об
хване всички възрастови
групи на населението.
За отбелязване е, че в об

щината има повече орга
низации, които упражня
ват футбол, баскетбол,
спортна стрелба, шахмат.
а има инициативи да
се
създаде и хандбален отбор.
Засега най-масов е футбо
ЛЪТ.
Футболният отбор
„Радник” се състезава в
Междуобщинската лига Ле
сковац, а .,Младост” от Су
войнице, „Младост” от йе
лашница, „Челик” от Бело
поле и „Напредък” в Междуобщинския
футболен
съроз Враня. В общинска
та лига се състезават още
девет отбора. Общо в об
щината има регистрирани
785 футболисти.
Баскетболният пък от
бор „Застава Пес” през на
стоящата година се състе
зава в Сръбската лига и по
стига сравнително добри
резултати. Условията за
работа на тоя клуб са дос-

та трудни, понеже няма
спортна зала. Подобно е
положението и с шахмат
ния клуб, който също няма условия за работа.
През изтеклата (1984) го
дина в общината бе форми
ран стрелческо дружество,
за чиято работа младите
проявяват особен интерес,
Младите също
проявяват
интерес и за създаване на
хандбален
отбор, който
най-вероятно ще бъде сфор
миран тази година.
За реализацията на заплануваните задачи през
настоящата година се пре
движда обезпечаване над
5 милиона динара, които
все пак не ще бъдат доста
тъчни за финансирането
на заплануваните спортни
дейности, па оттук се нала
га необходимостта да
се
търсят допълнителни сред
ства.
Ст. Н.

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

Чистотата — на преден план
Сурдулишка община до
живя особено интензивно ,
промишлено развитие през
последните десет години.
Наред с това интензивно
се развива
общественото
и частното жилищно строи
телство. Градът се разпрос
тря и в райони, които пре
ди са били овощни и зеленчукови градини, ниви.
Това пък от своя страна
предизвика
необходимост
та от солидна организа
ция за санитарно-хигиенно
подържане, както на жили
щата, така и на зелените
площи, тротоарите, улиците.
Въпреки че има план за
построяване на канализа
ция, водопроводи и други
комунално-битови обекти
вследствие на липсата на
материални средства мно
го райони в града са ос-

танали без тези обекти. С
на потенциална зараза за
цел да се опази жизненанаселението.
та среда по спешност тряб
Затрудненото подържане
ва да се реши въпроса за
на чистотата в града е ре
обезпечаване на съответни зултат и на бездействието
кофи за боклук в жилищ на над 20 домсъвети, въп
ните обекти.
реки че комуналният ин
Най-голям проблем оба спектор е изпращал актове
че и занапред остава лип
и лично е разговарял с пре
сата на
градско сметлидседателите им да водят
ще, понеже сегашното
в повече .сметка за чистотата
Бубавица е неподходящо.
на жилищните обекти. По
В дъждовити дни боклукът
сочва се и лошата органи
просто тече по улиците за
зация на комуналната тру
едно с водата и замръся- дова организация, която не
ва околната среда. При то
развива единодействие със
ва трябва да се изтъкне,
самоуправителните общно
че има много диви сметли
сти на интересите по жили
ща по коритата на пото
щно дело и комунална де
йност.
ците и рекичките, които
инак представляват същинс
Прибавим ли към това
ка украса за града. Боклу липсата на пазар за прокът се изхвърля и п° впа- Дажба на добитък и такадинки и другаде. Всичко
наречения „зелен пазар",
това представлява, особено проблемът за запазване
през горещите дни, извор
на чистотата са нелага е ця
лата си острота. Слабата
организация
на комунална
МЛАД И ТАЛАНТЛИВ ФУТБОЛИСТ
та организация и нейната
слаба оборуденост с тран
спортни средства не позво
лява да се извозва боклу
кът ежедневно. Малък е
сев, и Р. Захариев.
трети клас—химически от
За Владимир, треньорът дел в средношколския об броят и на работниците, гри
грижещи
се за поддържане
Георги Георгиев има само разователен център в Бо
силеград.
чистотата, а и тези, които
похвални думи. Казва, че
Инак, въпреки че Влади работят проявяват известно
Владимир еднакво отгово
рно изпълнява задължени мир Глигоров, е млад и небрежие към задължения
та сията, както въз футболната талантлив футболист, все
игра, така и по време на пак във футбола няма ня
кои по-големи амбиции.
Не може да се каже, че
тренировките. Покрай то Може би скромността, ко- Общинската скупщина и
ва, Владимир е и отличен ято също така е едно, от Изпълнителният съвет при
ученик. Понастоящем е в отличията му, не му поз- други заинтересовани, и до

Образец му е В. Петрович
ГЛИГОВЛАДИМИР
РОВ е един от младите и
талантливи футблисти на
ФК „Младост" от Босилегодиград. От миналата
на, Владимир е постоянен
член на първия отбор на
това
„14ладост", а преди
бе един от най-добрите фу
тболисти на юношеския съ
став. Най-много обича да
играе на мястото десен по
лузатцитник, а както казва
самият той на това място
дава
е и най-полезен и
Отличава
най-добра игра.
се с извънреден преглед в
играта, добър е организа
тор, а нерядко умее и да
предизвика същинска нани
ка в наказателното поле
на съперника и да отбеле
жи някой гол. Образец в
футболната игра му е Бла
димир Петрович, а от сво
съ играчи
най-много
ите
обича да играе е И. РанП.
Стоянов,
Б. Та->
голов

воляват да каже това.
На въпроса ни кое място в края на тазгодишното
футболно първенство, оча
ква да заеме „Младост"
Глигоров, без монго да раз
мисля каза, че очаква да
се намери между първите
три отбора.
Да кажем и това, че Вла
димир Глигоров, освен спо
рта е обожател и на заба
впата музика, особено обо
жава
групата „Рандеву"
а нерядко отива и на киВ. Глигоров

но.

М. я.

сега не са предприемали
мерки да се подобри хиги
ената. Приети са решения
за канализация, водопро
вод и доуги комунални обе
кти, но тези решения не се
спазват докрай.
Неотдавна бе изготвен анализ на
проблемите за защита на
жизнената среда на човека
е предложение на мерки,
които трябва да се прила
гат от всички субекти, кои
то се грижат за чистотата.
Ст. Н.
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Хущфр •сатира•забава
Село с много прякори
Село Долна Лисина в Босилсградска община освен че е богато е голему
полезни изкопаеми, хубави гори, стара
черква край реката — е богато и е раз
ни прякори, дадени на хората кой знае
откога.
Всяка фамилия си има прякор и по
тях най-добре ги знаят и хората от съ
седните села.
Потеклото на прякорите е най-раз
лично. В някои случаи прякорът е свър
зан с някои характерни черти па хора
та от тази фамилия, нейния говор на
пример, специалност, носия и др.
В селото има четири основни маха
ли: Селище, Леска, Габричс и Паневица, по-известни прякори на фамилиите
са следните — Карапанджини, Бумбарс,
Керчинци, Турци, Коджабашие, Свърдларе. Гопннци, Шапврее, Клинчаре, Джа

лющи, Снджимарс, Клюиичими, Шугли1П1, Леле мукини, Секирче, Сапумджие,
Кассропп, Гайдиии, Попоии, Лспоинци,
11ампулузи, Ридаре, Сречкопци, Мсдаре,
Гръпчаре, Толличанс, Мапджукс, Лисичковн, Бслонодчашг,
Роглшщм, Кривоирисадчапи, Вуцм, Каладжие, Илмяшипи и Груини.
И долиолисиискмят синор също изобилствува с интересни имена, чисто тоП01П1МП0 изследване още не е направе
но, макар че заслужават внимание,
13то само никои названия па места:
..Чичерец"; „Скок", „Шунчи извор",
„Змиярник", „Клстпище"
„Кусилица",
„Вратойница”, „Густо леше", „Габсрски
дол", „Ясен“, „Воровинак", „Стоянове
1ЦСТИНС" Н др.

Стоян Евтимов

ЛОЗУНГ

Епиграми

„Първо задачата —
после погачата.
ОБЯВА
„Търсим електронни пастири,
или от нашите някакви дири . . .

СТ

ЖИЗНЕНО РАВНИЩЕ
Статистически проблем с налице:
колко лица сс падат
на едно лице!

с. В.

МЪДРОСТТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ шеп
Дълг и заем не остаряват.
Абхазка
Алчнастта и гневът са най-лошите съветници.
Публий Сир

}
■

I
Скъперникът винаги изпитва нужда.
Хораций
Ако искате да бъдете богати, учете се не
само да печелите, но и да пестите.
Франклин

на

Истински начин да отмъстиш на врага си
е да не приличаш на него.
Марк Аврелий
Героят и със смъртта ще се срещне като
герой.
Азърбейджанска

— Женската атлетика от
година на година е все послаба.
— Защо? Момичетата все
по-бързо бягат, от година
в година.
— Именно
затова. Не
можеш ги настигна...

В Институт за
патенти
влиза човек е кърпа в ръ
це.
— Мога да заявя изобре
тение за безпрепятствено
слушане на радио и ТВ?
— А как действува?
— Само слагате тази кър
па в устата на жената —
и готово!

Който пада по своя вина, не плаче.
Башкирска
Да се оправдаваш е лошите постъпки
другите е все едно' да се миеш с кал.
Юго

ХУМОР

:
:

— Какво си купил? — пи
та шотландец съседа си.
— Барометър.
— Много разпиляваш па
ри... Нима никой в семей
ството ви не страда от рев
матизъм.

ЕрятстВо

Откупчик с
два джепа
Кой откупчик нейе за себе — нейе и за
другога. Това чу неодавна на седницу на општинскуту скупщииу у Бабушницу, Убаво оратише човеци за задругуту „Будучност", и дека
се стабилизирала, и дека почела да оре и сейе
друштвеният имот, и дека йе набавила оди механизацию, та да не зависи оди приватницити,
на койи бъш задругата по-рано даде възможност
да дойду до механизацию, па са Ьу уценую.
йсдън делегат се диже и рече:
— Верно йе дека има убави успеси, ама некои откупчици су си запазили старият обичай.
Ка откупую стоку, они понесу паре у два дже
па — у йедън за откуп на стоку за кооперациюгу, а у другият — за себе си.
Ка види по-арно добиче — откупчикът тиЬе
рече:
— Брат ми, това добиче одвой

настрану.

1-Ьсга че си купим за свое потребе.
Од дт>н на дън, расте и кооперативният булюк, ама расте и булюкат на откупчикатога.
И са се нещо питам: защо инспекцийете
га не стегну, него ок тека си прошива? Не ли
това йе забранено.
Щом он тека откупуйе, кой може да гаран
тира, дека нема да попуша с ценете при „сво
ята" добичета, а това после да плате оная добичетия, що и ду у друштвеният булюк.
И на тогова откупчика. и на ония матрапази що су се са размил ели по селата да отку
пую дека нема рана, инспекторите могу да излезну уЬа, само ако малко повече се растърчу.
А требало би. Затова су и платени. Защо
нской да млети паре за сметку на производите
лите, ещо оди тея работе они имаю само щету.
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