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1 ФЕВРУАРИ 1985 Г. * ЦЕНА 10 ДИН.
ЧЕСТВУВАНА
40-ГОДИ ШНИНАТ А
ТИТЕ В ЮГОСЛАВИЯ
ГА ОТ СЪЗДАВАНЕТО на СИНДИКАТИ

ОТВОРЕНИ ЗА КРИТИКА
По повод чествуването
яваха във вид на тезиса:
на 40-годишнината от съ% ако самоуправлението тръ
даването на Съюза на син гне добре, не ни е нужен
дикатите в Югославия и синдикат.
в. „Рад", на 23 януари в
Говорейки за развитието
голямата зала на Дома и действуването на синдика
на синдикатите в Белград тите, Богданов каза, че в
се проведе тържество, на началото на 70-те години
което присъствуваха Али наново се намерихме на
Шукрия, Никола Любичич, едно историческо кръстови
Милка Планинц, Душан ще. Постави се въпроса да
Алимпич, Димче Беловски, ли работниците ще овла
Дража Маркович, Мика деят с цялостта на общест
Шпиляк, Милан Радович,
веното възпроизводство и
Марян Рожич, Бранко Ма ще обезпечат решаваща
мула, Васил Гривчев, деле роля в политическото и
гации на ЮНА и Конфе общественото
решаване,
ренцията за обществена или ще укрепват ония си
дейност на жената и пред ли ,конто са в разрез с ин
ставители на други обще тересите на работническата класа.
ствено-политически и сто
Премахвайки тези недо
пански организации.
разумения, работниците
За историческото разви под закрилата на своята
тие през изтеклите 40 го организация навлязоха в
дини' дейност на обновени настоящата фаза на раз
те синдикати, като единна витие на социалистическо
организация, об то самоуправление, която
класова
хващаща над 6 милиона ра започна с приемането на
ботници на всички наши на Конституцията през 1974
доди и народности говори година, а допълнителни на
сърчения получи със Зако
Душан Богданов—Сенко,
председател на Съвета на на за сдружения труд през
1976 година. Богданов посиндикатите в Югославия.
Той напомни за обновя* нататък изтъкна, че в бор
ването на синдикатите в бата за дейстзуване на посистема синкрая на 1944 година, кога литическата
голяма
то таз!Г организация изле- дикатите играят
роля и се намират пред.
обществената
сцена
зе на
като основа и залог на на- сериозни задачи.
шите отношения. Сетне по
— Трябва да призная, че
следваха години на въве- синдикатът е често на удар
ждане на самоуправление на критиките, които изхото, обновата, изграждането
мотиви
и съмненията, които се.яя ждат от различни
ДРЕБНОТО
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а след това и дългосро
та проекция до края на
настоящия век. На съвет а
нисто на икономистите в

ДИМИТРОВ

ПРОБЛЕМИТЕ СЕ
ПРЕОДОЛЯВА!
Ф Ф Ф

ПРЕД ГОЛЕМИ ВРАТА
Опатия на 22 и 23 ноем
ври миналата година беше изнесено мнение и на
иякои европейски специачисти, че дребното стопанстио У нас трябва да
получи по-видно място, за
да съдействува за по-бър
зото настаняване на рабо
та и реализиране на Дъл
госрочната програма за
стабилизаикономическа
ция.
То отдавна сс ' намира
ппед вратата на промишле
костта ,но всс още не а
получило „зелен сигнал
,,я безпрепятствено ра?ви
тис. Освен това, когато се

В НАЧАЛОТО НА ТАЗИ ГОДИНА В
ГРАДСКОТО СТОПАНСТВО

— каза Богданов. Изнасят
се забележки, че синдика НО НЯМА МЯСТО ЗА голям оптимизъм
тът само неЩо критикува.
На 22 януари в Димит на по-голямото ангажира
Това обаче само е една
част от истината. Вярно е, ровград се проведе сре не на заетите през второ
че синдикатът не бяга от ща на представители на то шестмесечие, макър че
производствените мощнос
критика
нито когато я обществено-политическия
отправя, нито когато я живот в общината, с ръ ти са ползувани само с 80
приема. Синдикатът пре ководните хора и предсе на сто. Положителни ре
ди всичко е отворен за датели на работнически зултати се очакват и. в
истинска работническа кри съвети в трудовите орга „Градня”, „Сточар”, „Услу
тика. В нашата практика низации и секретари на га”, макар че тези резул
според думите на Богда Самоуправителните общно тати не могат да се окаче
нов има много несъответст сти на интересите.
ствят като твърде успешни.
вие между нормативното и
И този път изключение
Основна
констатация
е,
практичното, между жела че положението на стопан прави конфекция „Свобо
нията и възможностите. Ра ските организации в общи да”, която е преизпълнила
ботниците понякога са и ната е по-добро в сравне годишния си план с 50 на
огорчени, когато открият ние с предишните години, сто, а 70 на Усто от съвкуп
яз между думи и дела, осо но място за голям оптими иото производство е изнес
бено в областта на социал зъм няма. Макър че раз
на чуждестрани пазари.
ната политика, или още по- говорите изпълниха осно
определено: в областта на виата си цел — информи
Както бе изтъкнато по
социалните разлики. На ране за положението в кон време на разговорите, при
работниците също така кретните трудови органи оритетна задача за през
им пречи нееднаквостта в зации, те потвърдиха и фа тази година е реализиране
условията на работа, но и кта, че проблемите се пре то на набелязаните програ
неравенството пред закон
ите, разпоредбите и закл
юченията. Пречи им и на
шата обобщеност, поради
която има явления на съм
нение в нашата последова
телност. И когато киитику
ваме отпорите на Дълго
срочната програма за ико
номическа стабилизация,
никога и е казваме кой да
ва отпор на общоприетата
програма, кои групи, кои
лица. Затова трябва да при
смем работническата кри
тика.

СТОПАНСТВО

Ако
дългогодишните,
прекадено разточителни ра
зисквания във връзка
развитието на дребното
нанство и личния труд и
можеха да се търпят ДО'
сега, то сега е момент,
гато трябва окончате
;'<а се дефинира пРогре
се каже
на тази, така да Предстои
жизнена област,
обаче изработка на нов
средносрочен развоен план
на югославското стопен -

С укш Яа президент» н»
СФРЮ Насип В рее Тите •*
14 февруари 1975 г. Издател
ства „Братство” е удастаеяо
с Орден братство и единство
със сребърен венец за осо
бени заслуги в областта на
информативната и графиче
ска дейност и за принос в
развитието на братството и
единството между нашите
народи и народности.

касае за личния труд, ве
че положително се знае, че
спестовните влогове на гра
ждапитс могат /да послужат като добра основа за
развитие на дребното сто
панство.
Явно е, че с изработване
то на средносрочната и
дългосрочната развойна
програма на дребното стр
нанство трябва да се изна
мерят възможности за поускорсното му развитие, кд
то републиканските, покрайнииските и общинските
предписания се съобразяват
към изискванията му.
(Ташог)

В Тигър
одоляват със засилено ан
гажиране на трудещите се,
но все още не са напълно
преодоляии.
Така например, мебелна
та фабрика „Васил Иванов пиле" миналогодишпия си производствен план
е осъществила с педесет
на сто (благодарение на
засиленото производство
през второто полугодине),
кожара „Братство” с 47 на
сто, а загубите в тези две
организации ще възлизат
на 14 милиона, тоест на 11
милиона динара. Не може
да се каже, чс и останали
те трудови организации
са осъществили особени
резултати. В иай-голямата
организация
трудова
каучуковата промишлеиост
— сс очакват положител
ни резултати, благодарение

ми в средносрочния план.
Това особено се отнася до
агрокомплекса, където се
га са дадени към един ми
лиард динара и където в
реализацията на приетите
програми вече се закъсня
ва с почти една година. В
конфекция ..Свобода" е
предвидено откриване на
цех за производство но така-наречената лека конфек
ция — дамски рокли, в ко
йто би трябвало работа да
получат към 250 души. Ре
ализацията на тези и още
1 някои други програми,
трябва да даде нов тласък
за по-ускореио развитие
на стопанството в община
та, съответно и за по-успе
шно общсстпсио-икономи
чсско развитие на същата
през тази година.
А. Т.
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ПРЕЗИДЕНТЪТ НА МЕКСИКО
МИГЕЛ ДЕ ЛА
МАДРИД ПОСЕТИ ЮГОСЛАВИЯ

ОБШИРНИ И ПЛОДИ
ВИТИ РАЗГОВОРИ
# Веселин Джураиовнч и Мигел де ла Ма
дрид подчертаха, че международните отношения тря
бва да се уреждат съгласно принципите от Хартата
на ООН
ф Необвързаните страни играят твърде важна
роля в съвременния свят
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МЕЖДУНАРОДНА СОЛИДАРНОСТ С ГЛАДНИТЕ В АФРИКА

90000 ТОНА ХРАНА МЕСЕЧНО
От пристанището Асаб към вътрешността на Етиопия са тръгнали пратки
храна от Югославия.
от различни краища на света пристигат
В три пристанища на Червено мо
90 000 тона храна месечно, но тези коре — Асаб, Масапа и Джибути — от
личества са по-малки от необходимите
всички страни на света пристигат кора
дори е 10,000 тона.. Необходимо е да
би е храма за гладното население па
бъдат изпратени по-голям брой камио,,черния" континент. Тези дни от при
ни и топли облекла, понеже студенина
станището Асаб към вътрешността на
та коси гладните старци и деца на стиЕтиопия са тръгнали и пратки храма от
опеките плата.
Югославия, общо 350 тона. Етиопия е
пай застрашената .от глад африканска
години в
След цели две сушни
страна. Преценява се, че гладуват над
Асаб са паднали първите капки дъжд.
7 милиона нейни жители (една пета от
Краткотрайният дъжд зарадвал тамош
целокупното население).
ните 42 000 жители, но за съжаление
Роман Рос, представител на ООН и
над най-застрашените области на стра
главен организатор на транспорта на
ната времето останало непроменено.
храна от пристанището Асаб заявл, че
ДЕЛХИ: ДЕКЛАРАЦИЯ-НА ТРИМА ПРЕЗИДЕНТИ И ТРИМА ПРИМЕРИ

Да спасим човечеството
Тримата президенти и
тримата премиери казват,
че след прекратяването на
ядрената надпревара тряб
ва да започне .намаляване
на арсеналите на
ядрено
оръжие, което постепенно
ше води към пълно
уни
щожение на ядреното оръ
жие и към крайната цел
— общо и пълно разоръжа
ване.
Накрая
авторите
на
„Делхийската декларация”
призовават всички народи,
парламенти и правителст
ва да окажат подкрепа на
документа.

Декларацията призовава ядрените сили да не вър
шат нови експерименти с ядрено оръжие и да започ
нат унищожаване на произведеното оръжие
От посрещането на Де ла Мадрид
„В обширните и плодо
вити разговори, които пре
минаха в атмосфера на
крепко приятелство, харак
терно и за
целокупните
отношения
между СФР
Югославия и Съединените
щати на Мексико, предсе
дателят на Председателст
вото на СФРЮ Веселин
Джуранович и мексикан
ският президент^ Мигел де
ла Мадрид изразиха желание и готовност за укреп
ване на отношенията меж
ду двете страни и за раз
ширяване на сътрудничес
твото в области от взаи
мен интерес” — се казва
в официалното съвместно
съобщение.
В съобщението се изтък
ва увереността на двете
страни, че международни
те отношения трябва да се
уреждат съгласно принци-

разумение за общо и пъл
но разоръжаване и възста
новяване на детанта. Найвисока отговорност за това носят великите сили.
По време на разговори
те многократно е ✓ подчер
тана важната международ
на роля на ноебвързаните
страни, които се застъпват
за по-справедливи между
народни отношения и за
опазване на универсалния
мир и сигурност.
Джуранович и Мигел де
ла Мадрид посветиха от
делно внимание на между
народната стопанска обета
новка и на кризата на ме
ждународната икономиче
ска и финансова система.
С дълбока загриженост е
константирано, че все по
вече се увеличава пропаст
та между развитите и раз-

НЕОПРОВЕРЖИМИ ИСТИНИ
В Белград бяха казани неопровержими исти
ни за обстановката в света, както и предупре
ждения, че сегашното неравноправие в иконо
мическите и политическите отношения вече не
може да се толерира и че мирът е жизнен въ
прос не само за развитието, НО и за съществуването на човечеството — се казва в комен
тари на мексиканските вестници във връзка с
посещението на мексиканския президент в Юго
славия.
пите от Хартата на ООН
за суверено равноправие
на държавите, свободно са
моопределение на народи
те, неинтервенции, ненаме
са, неупотребяване на си
ла в световните отношения
и за решаване на споро
вете по мирен начин. Над
преварата във въоръжава
не и натрупването на оръ
жие представляват все поголяма опасност за между
народния мир и сигурност.
Затова е необходимо възможно
по-скоро
да се
сключи международно спо

виващите се страни. За да
се създадат условия за ус
корено развитие на разви
ващите се страни, необхо
димо е да им бъде дадена
възможност за реално уве
личаване на доходите и
участието им в стокообмена и да се преодолее про
текционизмът.
В рамките на посеще
нието сй в Югославия мек
сиканският президент Ми
гел де ла Мадрид произ
несе реч пред делегатите
на двата съвета на СкупЩината на СФРЮ.

„Хартата на Обединени
те нации на всички народи
дава правото на отбрана.
Ние се събрахме днес тук
да се браним. Не с оръ
жие, а с думи.
Няма да
сс отбраняваме с война, но
с насочване на обществе
ното мнение против
вой
ната”.
С тези думи министър—
председателят на Индия
Раджив
Ганди е обяснил
същината на „Делхийската
декларация” на трима пре
зиденти и трима премие
ри, която ще бъде изпрате
на на страните, разполага
щи с ядрено оръжие —
САЩ, СССР, НР Китай, Ве
ликобритания и Франция,
а също така и на всички
народи в света. Президен
тът на Аржентина Раул
Алф онсин, м и н и стър-п ред
седателят на Гърция
Андреас Папандреу, прези
дентът па Мексико Мигел
де ла Мадрид, министърпредседателят на Швеция
Улоф Палме, президентът
па Танзания Джулиус Нерере и министър-председа
телят па
Индия Раджив

Ганди призовават ядрени
те сили да не вършат но
ви експерименти с ядрено
оръжие, да не го произве
ждат и разполагат по све
та и да започнат унищожа
ванс на произведените до
сега количества. Авторите
призова
на декларацията
ват двете велики
сили,
САЩ и СССР, да
вземат
бързо важни решения в
предстоящите си прегово
ри.

ЯСЕР АРАФАТ СЕ ЗАСТЪПВА ЗА ЗАШИТА НА ПА
ЛЕСТИИСКИТЕ ЛАГЕРИ В ЮЖЕН ЛИВАН

Да не се повторят
Сабра и Шатила
Според данни на ООН в лагерите Аин ал Хилве и
Мие край гр. Сидон се намират от 15 000 до 20 000
палестински бежанци.
Председателят на Изпъл
котелния комитет на Ор
ганизацията за освобожде
ние на Палестина
(ООП)
Ясср Арафат поискал от

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА ЗА ВЪНШ
ИОПОЛИТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ НА СОБРАНИЕТО
ПА СР МАКЕДОНИЯ

Затруднения е отно
шенията с България
Комисията за външнополитически въпроси и
отношения с чужбина на Собранието на СР Маке
дония тези дни обсъди отношенията на нашата стра
на с НР България и участието на СР Македония в
това сътрудничество.
Константирано е, че СФРЮ и СРМ, като ней
на неразривна част, постоянно се застъпват за развитие на отношенията и сътрудничеството с НР Бъл
гария вт>з основа на известните принципи, за да се
решат откритите въпроси, но тази съседна страна не
мени неправилното си отношение към Югославия и
Македония. Въпреки това нашата страна, а в тези
рамки и СР Македония, съгласно
последователната
си политика на добросъседство, продължават да
полагат усилия и издигат инициативи за окончателно
разрешаване на откритите въпроси с НР България.

‘

мирните сили на ООН
в
Южен Ливан да защитават
палестинските лагери Аин
ал Хилве и Мие край град
Сидон — съобщил Радио—
Бейрут.
Арафат изразил
страх от възможността „да
се повтори клането на па
лестинци в лагерите Саб
ра и Шатила" след изтегля
нето на израелците от оку
пираната територия на Ли
ван.
Споменатите
палестински лагерр в Ливан се на
мират в тотална изолация.
Според данни на ООН в
в тях живеят от 15 000 до
20 000 палестински бежан
ци, които след израелското изтегляне могат да ста
нат жертви на създадена
та от Израел „куизлинговска армия на Южен Ли
ван”. Тази „ар^иия съчин
яват предимно
християни
и числящи се към екстремните фракции на християн
ската фаланга.
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НА
КОНФЕРЕНЦИИ на ССТН

междуобпшнските
И ССМ В НИШ

ПРИЗНАНИЯ и

Трудоустрояването — постоянна
контролирана дейност
в С повтаряне

а прием на стажанти — реализирани 72 на сто.
Сведението, че от около
4о хиляди Ъезраоотни в Ни
шки регион, все по-голям
е ороят на млади специали
ети,
неизпълняването на
договорените становища и
задачи в тази ооласт са
мо са някои от показате
лите, които сочат, че въ
проса за ще)заетост в та
зи среда е „парлив" не
само ооществен. социален,
но и политически проблем,
изискващ по-ефикасно ре
шаване. За целта е необхо
димо във всички общини
на региона да се форми
рат съответни тела, чиято
единствена задача би била
всекидневно да се занима
ват с координация, изнамиране решения за по-ускорено трудоустрояване и
следене изпълняването на
задължения.
утвърдените
Гова е договорено на засе
данието на председателст
вата на Междуобщинските
конференции на ССТН и
ССМ в Ниш, на което е
разговаряно за осъществя
ването политиката по зае
тост. В работата на заседа
нието участвуваха и Сил
вия Жугич — Риявец, пред
седател на ССМ на Ю го ела
вия и Горан Гнус, предсе
дател на ССМ на Сърбия...
Особено внимание на за
седанието е посветено на
трудоустрояването на ста
жанти. Посочено е, че ми
налата година е трябвало
да се приемат 3600 стажан
ти. Обнародвани са повече
от 4 хиляди свободни мес
та (това е за 11 на сто
повече от задълженията),
но от това число са попъл
нени по-малко от 73 на
сто, което показателно го
вори, че законните и обще
ствени задължения не се
спазват. От 15 общини в
региона задълженията си
по отношение приема на
стажанти не са изпълнили
половината.
Не сме последователни в
нашите определения и изитрудоустрояванесквания
то на стажантите да се
решава съгласно пламовете, Закона и Обществения
ПОПРАВКА
в статията ИСКАНИЯ, КОИТО
ЗА
ДЪЛЖАВАТ на пър
в
минава страница
лия брой, в първия
ред, втората колонка
е допусната коректор
ска грешка: отпеча^
тано е — ... не бяха
доведени под въпрос...
а трябва да се чете
НО БЯХА ДОВЕДЕНИ ПОД
ВЪПРОС.
чиателите
Молим
за извинение.

договор, а особено в изпъл
няването на нашите соб
ствени заключения, за кои
то не може да се каже, че
не са били конкретни —
посочи в уводното си изло
жение Предраг Вукадинович, председател на МОК
на ССМ в Ниш. Той също
изтъкна, че би било далеч
по-полезно и за бъдещия
ход на акцията по-ефика
сно, ако в анализите за
трудоустрояване се посоч
ват отделни лица и кон
кретни организации, кои
то не спазват задължения
та си. Търси се във всич
ки тези среди, където се
утвърди безотговорност да
се сменяват директорите
и
съответните
органи,
упълномощени за приема
нето на стажанти.
Че въпросът за трудоус
трояването не е достатъ
чно отговорно схванат във
всички среди свидетелствува фактът, че почти поло
вината от кандидатите се
жалят до Съда на сдруже
ния труд и са имали пра
во. Неправилности в трудо
устрояването следователно
още как има.

Н

Между разискващите бе
и секретарят на Председа
телството на МеждуобЩинския синдикален съвет Ве
лимир Джорджевич,' кой
то посочи необходимостта
от по-голямо ангажиране
на синдикалните организа
ции . в решаването на въдроса за трудоустрояване,
понеже данните за 12 хи
ляди трудоустроени за оп
ределено време говори или
за потенциални възможно
сти мнозина трайно да ре
шат този проблем, или в
определени среди тази. въз
можност на трудоустроява
не за определено време се
ползува за малверзации.
Изтъкнато е още, че без
решаване на трудоустроя
ването няма и същинско
осъществяване на стабили
зационната програма.
Председателствата прие
ха и заключения за актив
ност на обществените орга
низации и сдруженията на
гражданите върху осъшест
вяване на тяхната роля,
като част от фронта на
организираните
социалис
тически сили, приет е план
за работа на МОК на
ССТН и облиците на действуване въз основа на 18
заседание на СКС и е
приет договор за защита
на Нишава от замърсява
не.

КАКВО ПОКАЗВА АНАЛИЗЪТ НА ПРОЯВИТЕ,
ТРУДЕЩИТЕ СЕ ОТ ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН

отли чия

Орден за всеотдайност
другари избягва в местнос
Председателството на
СФРЮ към края на мина тта „Каменички вие" над
с
Ниш, където се приобщава
лата година
удостои
Орден народни заслуги със йъ,м XXIII сръбска ударна
бригада. Към края на годи
сребърна звезда Радомир
ната бива ранен. Лекува се
Миленкович,
пенсионер
в няколко болници и из.
от Райчиловци.
Високото
лиза с намалена физичес
отличие му е присъдено за
особени заслуги в изграж ка способност. Това оба
дането на страната и раз че не му пречи през 1947
витието на социалистичес година да замине на труките самоуправителни от- , довата акция Шамац — Са
раево, където работи цели
ношения.
5 месеца. От акцията се
завърта с ударническа зна
чка. Две години по-късно
е , бригадир в Нов ска, къ
дето става двукратен удар
пик. Член на СКОЮ става
през 1944 година, а три гд
. дини по-късно става 'и
член на ЮКП (СЮК).
Като милиционер,
Миленкович службува най-на
пред в Зренянин, а след
това във Владйчин
хан,
Р. Миленкович
Предеяне и Божица. Пое
ледните
години на своя
Това е второто
високо трудов век прекарва в Бо
признание на Този скро
силеград. От 1972 година
мен и дългогодишен раде е пенсионер.
•»
тел за обществения ред и
Към четири десетилетия
мир. През 1978 година Съ е усърден обществено-по
юзът на пенсионерите
в литически деец, който да
Сърбия му присъди ембле ва значителен принос за
ма „Герои на труда".
укрепването и развитието
Миленкович
е
роден па социалистическите об
през 1925 година в с. Ос- ществени отношения, все
тровица край Ниш. Като
народната отбрана и об
петнадесетгодишно момче
ществената
самозащита.
започва да работи в каме1 Повече пъти изпълнява ус
ноломната кариера в ро пешно длъжността парти
дното си село. През 1944 го ен секретар. Миналата го
дина не се покорява
на дина бе председател на Об
заповедта на окупаторс- щинския отбор на Съюза
ките власти да замине • в на бойците в Босилеград.
борската мина, а с група
м. я.

ПОСОЧЕНИ В ЖАЛБИТЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СК И

Остра критика на бюрократизма и своеволието
Насърчени от демократизма на общопартийна
та дебата по повод Проектозаключенията от XIII за
седание на ЦК на СЮК, членове на СК, трудещи се
и граждани се застъпват за енергично разрешаване
на проблемите, спъващи развитието. Подателите на
заявките изнасят и лични проблеми, но оЩе повече,
с чувствтото на висока отговорност, възстават в за
щита на революцията и обществения интерес
През 1984 г. Комисията
за заявки и жалби към
МОК на СКС в Лесковац
е разгледала 74 заявки и
жалби на членове на СК,
трудови хора и граждани
от Южноморавски регион,
с 25 в повече отколкото
през 1983 година. Сред по
най-многочиследателите
ни са работниците от не
производпосредственото
ство. Макар че известно чи
сло заявки и жалби са под
писани с „група работни
ци", „най-добри работни
ци", „най-стари работни
ци", „трудови хора и гра
ждани", работниците найсвободно изнасят мнението си във връзка с полособствената
жението
в
среда и обществото. В за
явките им най-често и найостро се критикуват бюрократичните своеволия,, су
бективните слабости, заба
вящи развитието на социа
самоуправлистическото
ле ние, недостатъчната ефи

касност на обществените
органи и партийните орга
низации и органи против
узурпациите и злоупотре
бите. Работниците са огор
чеии от неоправданите со
циални разлики в нашето
общество и търсят Съю
зът на комунистите да
обуздае този процес. Оп
лакващите се лица изтък
ват, че голям брой работиици в сдружения труд
едвам успяват да обезпе
чат
екзистенциалния си
минимум, а някои от тях
се намират на ръба на со
циалната сигурност. Непо
средствените
производите
ли остро критикуват неморалните постъпки на лица,
намиращи се на отговорни
постове в обшествено-поли
тмческите организации и
общности.
найСлед работницте
много заявки са подали
служащи. Тс най-много сс
оплакват от бюрократично
то поведение на отделни

ръководители и началници
на обществени органи. Без
работните лица посочват
редица нередности в реа
лизацията йа обнародванитс
конкурси (роднински
връзки, протекции, мито,
корупция) и многобройни
нарушения на законопред-.
писанията в тази област.
В заявките на петима селскостопански
производители са посочени субективни слабости в реализацията на проекта „Морава II", •
а особено нерационалното
ползуване на средствата за
този проект.

Миналата година е уве
личен броят на заявките,
в които се критикуват антисамоуправителните и бюрократични постъпки на
известно число функционе
ри в обществено-политическите организации и общности. Забелязана е тенден
ция на увеличение броя
на жалбите против технобюрократичните
„съюзи"
между ръководните хора в
организациите на сдружения труд и функционериХе в обществено-политиче
ските организации и общ
ности.
▼

ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА СТАТИСТИКАТА
Непосредствени производители са подали
25, служащи 13, безработни 7, просветни работницй 6, селскостопански производители 5 и пен
сионери 4 заявки и жалби.
Най-много заявки са изпратени от Буяновац (20), Лесковац (15) и Прешево (10). Комисията е разгледала 3 жалби от Сурдулица и 2
от Босилеград.
18 заявки се отнасят до нередности в общсствеио,-икономическия и политически живот.
12 до състоянието в организации на сдружения ^
труд, 11 до работата на правосъдните органи,
9 до нарушения на трудовите отношения, 8 до
пропуски в разрешаването на жилищния къ
прос и пр.
К. Г.
СТРАНИЦА 3
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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА
НА СКС В
БОСИЛЕГРАД

ЗА УСТАВНИ ВЪПРОСИ КЪМ

ОК

киато, все още има голям
брой първични
партийни
организации, които безот
говорно се отнасят към то
зи важен въпрос. А тък
мо укрепването на Съюза
на комунистите, както по
отношение на работниче
ско-класовия състав, така и
по отношение на класова
та обоснованост на неговата политика е трайна задача. Просто, казва се в
информацията, върху при
емането на нови членове в
иовечето първични партийни организации сс отнася
като на второстепенна ор
ганизационна задача, а не
като па постоянно задъл
жение. Наистина,
много
първични организации, пре
ди всичко, в местните об
щности
имат
обективни
причини, но все пак, както
константираха
членовете
на Комисията но уставни
въпроси, в това
отноше
ние, преди всичко по въп
роса на идейно-политичееката подготвеност на мла
ди работници и
селско
стопански
производители,
е необходима много по-гол
яма активност.
Комисията константира,
че членове напускат Съю
за на комунистите, но че
това не е масово
явле
ние. Като причина за това
най-често се 'посочватздра
вословни причини, старост,
неактивност, висок член-

ски внос, или пък иаствнявътрешността»
пане
във
където ис сс свързват със
съответните първични пар
тийни организации.
метода
По въпроса за
на работата на първични
те партийни организации»
в общината Комисията кои
сгантира, че има първия»
ни организации, които на
събранията си приемат с'ьответни заключения и задължения, но има и такива, чийто събрания са само формалност, без каквито
и да е становища за по
нататъшната дейност. Има
и такива, които само прие
мат заключения и тук спи
рат. Инак, органите ма об
щинската организация на
Съюза на комунистите и
техните тела, в
повечето
случаи обсъждат предложе
нията, които им доставят
първичните партийни орга
иНзации и за предприетите;
мерки и активности навре
ме ги осведомяват.
Коистантирано е и това,
чс всички първични парти
йни организации редовно
оценяват
политическо-сигурностиата
обстановка в
своята среда и в рамките
своите възможности прове
ждат съответни идейно-по
литически акции. Това ре
довно прави и Общинският
комитет и в тази насока
предприема съответни акпил.
М. Я.

ОТ РАЗИСКВАНИЯТА ПО ОТЧЕТИТЕ И ПРОГРАМНИТЕ КОНЦЕПЦИИ
ИЗДАНИЯТА НА ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО"

НА

Съгласно с определенията на обществото
Комисията за информи
ране и Секцията за идей
на работа към ОК на
ССТН в Димитровград и
комисиите за информира
не към ОК на СКС и Об
щинският синдикален съ
вет, съвместно с предста
вителите на Общественополитическите
организа
ции, Общинската скугпци
на и трудови организации
на ,28 януари
разгледаха
отчетите за работа и про
грамните
концепции
на
средствата за масова ин
формация, които инфор
мират и за тази община:
Радио Ниш, „Народне новине", „Збиваня", предава
нето на Радио Ниш за бъл
гарската народност и ТВ
—журнал, както, и на „Бра
тство", „Мост" и „Другар
че". Изтъкнато бе, че спо
менатите средства за ма

сова
информация
през
1984 година са действували
съгласно програмните им
концепции и са дали зна
чителен принос в инфор
мирането на
гражданите
и трудещите се в тази об
щина за актуалните
въп
роси на
обществено-ико
номическия, политическия,
културния и други облас
ти на живота. Техното пиоане е било в унисон с оп
ределенията на СЮК.
При общата
оценка ,за
положително
изпълнение
на задачите, на заседание
то бяха отправени и йзве
стни
забележки,
които
при
осъществяване
на
носграмните
концепции
за тази година трябва да
бъдат отклонени. Не е ну
жно. бе изтъкнато, да се
пише на теми със сензаци

И в Бабушница, на разширено заседание на
Секцията за информиране при ОК на ССТН бяха ра
згледани отчетите за работа и програмните концеп
ции на изданията на Издателство „Братство". Оцен
ката е, че досегашните резултати на нашите сред
ства за масова информация са добри. Концепциите,
които се предлагат за настоящата година, предлагат
съдържателна информативна дейност, но за пълна
та им реализация е необходимо да се разрешат и мат
териалните проблеми на Издателството, а също та
ка и на останалите средства за масова информация,
които поместват, т.е. предават информации за Бабушнишка община. ,

ОБЩИНСКИЯ

ОТБОР

НЕОБХОДИМ Е БЮЛЕТИН
Комисията за уставни въ
проси към Общинския коитет на Съюза на комуни
стите в Босилеград, на про,
воденото през миналата се
дмица заседание
обсади
осъществяването на пред
писанията на Устава
на
СК на СР Сърбия, отнася
щи се за установените сро
кове, задачи и задължения
на общинските
организа
ции на Съюза на комуни
стите, техните органи и
тела.
В изготвената, въз осно
ва на материалите, с кои
то разполага Общинският
комитет на СКС в Босиле-'
град информация, а и
в
разискванията се константира, че общо взето ин-х
формирането в общинска
та организация на СК в
Босилеград е задоволител
но. Обаче за още по-пълно
и целенасочено информи
ране, бе изтъкнато на засе
данието има нужда за из
даване на периодичен ин
формативен общински бю
летин.
Онова пък което се отна
ся до социално-класовото
укрепване на организация
та на Съюза на комунисти
те в Босилеград, този въ
прос през изтеклата годи
на по един път е бил пред
мет на обсъждане
пред
членовете на ОК на СКС и
Председателството му. Въ
преки това, както бе изтъ,

НА
°г ПРОГРАМАТА ДЛ^АБОТАгрдд

оналистичен характер, а е
нужно обективно и редов
но да се следят акциите и
активностите във всички
среди и всички области.
Когато се касае за изданията
на
Издателство
„Братство", бе изтъкнато,
че и вестниците „Братство" и „Другарче" и списа
ние „Мост" са дойствували
положително т.е. съгласно
с определенията на обще
ството. Тази година тряб
ва много повече да се пи
шс за местните общности
и акциите, които се вод
ят там, както и за органи
зациите
на
сдружения
труд,
които
раздвижват
многобройни активности в
реализацията на програма
та за икономическа стаби
лизация, за работата на
самоуправителните
орга
ни й пр. Съдържанията на
изданията трябва още по
вече да мобилизират тру
дещите се и
гражданите
към нови постижения в ак
циите, които се водят от
субективните сили на об
ществото. За това нещо е
необходима още по-висока
професионална
отговор
ност в реализацията на кон
цепциите, които са пред
ложени. В разговора бяха
засегнати и въпроси
във
връзка с материалното по
ложение на
Издателство
„Братство".
Б. К.

Н занапред всестранна и
съдържателна активност
в Босилеград
Пред борческата организация многобройни
през настоящата година предстоят Това произзадачи, активности и задължения,
програма за работа, приета
тича от акциоината
Общинската органи
на последното зссданис на
зация па СУБИОР в БосилеградполитичссОбЩсствсно
ката активност на борчсската организация, сс казва в акциоината програмц
за работата през настоящата го дина, и занапред
щс се провежда в рамкиСоциалистичсския
те
па
най-широк
като
съюз,
фронт на организираните
социалистически сили на
чело със Съюза на комуни
стите, а преди всичко на
осъществяване целите и за
дачите На икономическата
стабилизация, както и про
веждане в практика заклю
ченмята от 13-то заседание
на ПК на СК>К.
През настоящата година,
борческата организация ак
тивността си ще насочи и
към по-нататъшно укрепва
не и тачене на придобив
ките от Народоосвободигелната борба и социалис
тическата революция, по
нататъшно укрепване и ра
звитие на всенародната от
брана и обществената са
мозащита, а срещу всички
видове
национализъм и
други видове вражески и
несамоуправителни
прояви.
На дневен ред ще се на
мерят и въпроси от облас
тта на селското стопанст
во, заетостта, осъществява
нето и функционирането
иа делегатската система
снабдя
подобряване на
ването, комунално-битови
те проблеми в местните об
щности, материалното оси-

гуряване на членовете на
организация.
борческата
здравеопазването и пр.
Както и досега борческа
та организация в Босилеград и занапред отделно
посвети и
внимание ше
върху таченето на рсволк}«йонните традиции сред
подрастващите поколения
В това отношение и през
настоящата година борческата организация, съвме
стно с по-широката общиост ще продължи с отбе
л язва не на паметни места
в общината. Запланувано»
в подведомственото учили
ще в Църнощица — маха
ла Придол да се поста».
възпоменателна плоча, където в навечерието на бор
бата на Църноок бе настанена партизанска болнида. както и възпоменател
на плоча в Горно Тлъмин.о в знак на убитите от
българската фашистка вой
ска на 7 май 1944 година
от това село две момчета,
тръгнали да се приобщат
към партизаните на Цър
ноок.
Борческата организация
ще се включи и в ознаменуването на 40-годишнинатз. от освобождението на
страната и победата
над
фашизма, борческите пра
зници
4 и 7 юли. както и в ознаменуването на
всички други
държавни
празници, общински и ре
гионални тържества л ма
нифестации.
М. я.

БАБУШНИЦА

ЗАПОЧНА С РАБОТА
ПОЛИТИЧЕСКАТА ШКОЛА
• Шестият випуск на Политическата школа
на Общинския комитет „ на СК, която има 37 слуша
тели, ще разработи седем тематични области
Тематичните области са
дещите и колективите в
следните: уводни бележки,
борбата за осъществяване
обществено
икономичес
на Конституцията, Закона
ки отношения на социалис
за сдружения труд; конгре-.
тическото самоуправление,
спите документи, както и
политическата система на
други задачи в обществе
социалистическото
самоуно-икономическото и поли
правление. Съюзът на ко
тическото
на
развитие
мунистите в Югославия в
страната. Тяхна _ задача е,
социалистическото самоупче с подготовката на ком#*
равление.
образованието,
пистите за критично
от
науката и културата, меж
явления
ношение спрямо
дународните отношения и
та и проблемите на обще
Дългосрочната
програма
ствената практика. От от
за икономическа
стабили
делно значение е, че осъ
зацня. В течение на обуче
ществяването на програманието програмата ще
се
та ще бъде свързано с ана
допълва с актуални теми
лиза на конкретната прак
из дейността на общинска
тика в организациите на
•та организация на Съюза
сдружения труд, обществе
на комунистите.
но-политическите
общно-’
Програмата е конципира
сти и
самоуправителните
на така, че с обработка
общности на интересите.
па съответни
съдържания
Обучението на това по
се подготвят за
активно
коление започна през сре-.
участие в разрешаването
Дата на януари, а ще при
на актуалните. въпроси, с
ключи към края на април.
които се стълкновяват труМ. А-
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ИЗГРАЖДАНЕТО НА НА

ПОИТЕЛНА СИСТЕМА В„МАСУРИШКО ПОЛЕ"

ВАЖНА ОБЩЕСТВЕНА АКЦИЯ
В резолюцията за обще
ствено-икономическо
раз
витие на Сурдулишка об
щина през настоящата година селското стопанство
е отрасъл е предимство.
Тази година трябва да при
ключи и акцията по развитие на селското стопанство
„Морава II”, в чиито рам
ки изграждането на напо
ителната система „Масури
щко поле" в общината зае
ма твърде важно място.
Социалистическият
съюз, относно Общинската
конференция и Председа
телството, заедно с остана
лите организирани сили от
Общинската скупщина и
Изпълнителния й съвет, па
до СК, СУБНОР, Съюза на
младежта ,на тази акция
отделят особено внимание

11 я считат за една от найважните в обществено-политйческия живот на общи
вата. Красноречиво дока
зателство за то ва са посгоянните разисквания, по
сещения на селено сто панските производители и раз
говори, които водят най-от
говорните дейци за полза
та от тази акция.
Не може да се отрече,
че в началото и в хода на
самата акция не са изник
нали определени трудности. Различните тълкува
ния, които са дали водещи
те акцията . от „Делишес”
са довели дотам, че мно
зина селскостопански про
изводители най-меко каза
но се колебаят. Опитите
на ръководните хора в Сур
дулишка община правилно

ИЗ ОК НА СКС В ДИМИТРОВГРАД

ЗАМЕНЕНИ ПОЧТИ
ВСИЧКИ КНИЖКИ
В партийната организация на Димитровградска
община до средата на януари са заменени 3/4 от
партийните книжки на комунистите.
Ощс на 15 октомври ми
палата година Общински
ят комитет на СК в Дими
тровград разгледа въпроса
за заменяне на партийни
те книжки. Тогава бе констатирано, че в тази акция
трябва да се направи найсериозен подход. Затова бе
оформена и специална ра
ботна група, съставена от
заетите в администрацията
на Комитета. С всекиднев
на работа, не занемарявайки при това всекидневните
задачи, тя до 10 януари
извърши замяна на 1300
членски книжки, Работата
до известна степен облекчиха 50 първични органи

зации, които доставиха ста
ритс книжки със снимки
ка своите членове. Остана
лите петнадесет първични
организации поради разли
чии причини още не са
доставили книжките си. То
ва е оправдано за първи
чните организации от Ви
сок или от Бурела поради
снегованеотдавнашните
лежи. Но не може да се
намери оправдание за първичните организации на
„Балкан”, Мотела, шпедициите, които са в града,
Това говори за безотговор
ното отношение на секретарите на тези организации към тази акция.
А. Т.

К}оментаЛ

Да се действува
съчетано
Ако по-внимателно
се
прегледа отчета на инспе
ктора по пазара в Бабушнишка община за изте^клата 1984 година ще се забе
лежи, че не е достатъчно
всяка инспекция да дейст
вува сама за себе си, а е
необходимо да се действу
ва съчетано. В такъв слу
чай и резултатите ще бъ
дат по-добри. А както е
изнесено в отчета на ин
спектора по пазара, сът
рудничество е имало „до
известна степен” само със
селскостопанския инспек
тор, докато с останалите е
липсвало.
През отчетния период
е бил упражняван надзор
на 449 обекта, в които са
направени 426 контрола —
в промишлените обекти 20,
в търговията 160, в занаят
чийството 150, в туризма
и гостилничарство 60 и т.н.
При това са били разкри
ги 36 нарушения, от .които
най-много се падат на тьр
говията — 21, в туризма и
гостилничарство — 8, в за
наятчийството 4 и под.
На едно лице е отнета не
законно осъществена печа
лба, наложени са 16 манда
тни глоби, а възбудени са
и няколко углавни дела.
От изнесеното не може
да съ/У-1 дали инспекцията,
по пазара е работила найдобре, преди всичко попростата причина, че мно
го от съставените актове
за направени нарушения са
още в процес на „гледа
не” в правораздавателните
органи, а от друга страна
и поради недостатъчно
енергичното
действуване
па компетентните органи
в случаи когато граждастрани са изнасяли
ни
примери на несъ,вестна ра
бота па търговски работни

ци. В тази област, както
се посочва в отчета, се е
главно пре
действувало
вантивно.
В отчета е изнесено, че
и кооперациите „Слога”
във Велико Бонинци и „Ер
ма” в Звонци оа били гло
бени зарад невръщане на
цени на някои стоки на
„декемврийско равнище”,
както беше решено
от
страна на Съюзния изпъл
нителен съвет. Освен тру
довите организации —'
имало е и няколко случая
да са били глобени и отго
ворни лица, но нищо по
вече в тази насока не е
предприето.
Кои проблеми създават
иай-големи главоболии на
инспектора по пазара? То
ва е без съмнение пробле
ма на препродажба на до
битък и селскостопански
произведения и оказване
то на безправни занаятчи
йски услуги. В първия слу
чай инспекторът почти ни
що не може да направи
сам ако не му се притекат
на помощ и останалите ин
спекции, преди всичко йн
спекцията по селско стопанстзо, следствените ор
гани, а преди всичко ако
ие му оказват съдействие
местните общности. Има
ло е обаче случаи (Остатовица. Модра Стена, Грън
чар, Любераджа, Стрелъц
и др. тъкмо в местните об
щности матрапазите да,
са пуснали дълбоки коре
ни, като си имат сътруд
ници. Матрапази идват и
от другите региони, и без,
съдействието на всички ко
мпетентни и отговорни
фактори в общината порезултазабележителни
ти в преследването им не
М. А.
може да има.

Без договору без суровини

С откриването на цеха за сушене на овошия зеленчуци, горски плодове и лечебни
билки в Босилеград преди две години се съз
дадоха условия за перспектива на повечето
заинтересовани субекти: на „Здравие о
„ на основната организация на
сковац, т, .
фармацевтика", която отсдружения труд
селскостопанските производитекри цеха, на
разбира се,
ли в Босилеградска обЩида и,
като цяло.
ш^ите моркови

тоиа и Се изнася,
потвържГчужбика. перспективата на цеха
тази година
дава и запланувано за суровини и предвиизграждане на
аСортимстна и обема
деното разшир ван
а^
Р^ се предвиЖдат
па сушените издели . ъ ^ МИЛИ0На динара.

и капиталовложен *

да насочат хода на акция
та, често били отклонява
ни с разпространяване на
зловредни слухове.
На едно от последните
си заседания Председател
ството на Общинската кон
ференция на ССТН е сфор
мирал политически актив,
който ще има задачата до
най-малки подробности да
разясни на селскостопан
ските производители значе
нието на тази акция, начи
на на нейното реализира
не, начин-а на ползуване
на напоителната система
и ползата от всичко това.
От друга страна от „Де
лищес” от Владичин хан,
който е носител на това
крупно капиталовложение,
и Общинската скупщина в
Сурдулица наскоро ще се
приеме договор за взаим
ните задължения и стано
вища. С този договор ще
се пресече пътят на „нео
фициални” тълкуватели на
акцията.
подкрепа
Безрезервна
на организираните сили в
Сурдулишка община акци
ята успешно да доведат
докрай оа оказали пред
ставители на регионалния
кооперативен съюз, регио
налната стопанска камара
и на Междуобщинската
конференция на СК, на за
седание с представители на
Сурдулишка община и на
„Делишес” от Владичин
хан, състояло се към сре
дата на месеца. Посочва
се изключителната роля,
която ще изиграе напоите
лната система за производ
ството на храна и за раз
витието на социалистичес
ките отношения на село.
Всички са съгласни с едно: сегашните зимни дни
трябва да се използуват
най-пълноценно не само за
разясняване, но и за при
ключване на тази важна
обществена акция.
Ст. Н.

БАБУШНИЦА

* ие сс реализира —

Една хубава идея
не се произвежна територията на обшин та по_уо]СШНО ст0.
дат суровини, неоох
развитиет0 На селсконаписване На в общината,
то стопанство
изграждането му сс,
Именно, още при началото поне 30 на
че
в
имаше предвид,
обезпечават на тесто от СУР°Г общината% след това, когато
риторията па оощ
и целокупните необсс създават усл°в '------

ходими суровини. За оправдаемостта на тази
идея с излишно да се говори, преди всичко
имайки предвид две неща: първо, цехът сега обезпечава суровините в региона, републиката и извън нея, заплащайки' огромни средства за превозването им и второ, считаме за
0ще по-важно, селскостопанските производители са лишени от доход, когото би могли
да осъществяват -ако се организира производството на суровините. Наистина, в Резолюцията за обществено-икономическото развитие
на Босилеградска община през тази година
ее казва, че ООСТ „Напредък” в Босилеград, трябва да предприеме мерки и част от
суровините да се произвеждат в общината.
Това или подобно се казваше и в миналотодишната резолюция. Този въпрос на преден
план изпъкваше и винаги когато се разискваше за развитието на селскостопанското
производство в общината. За това разискваха
не само обществено политическите сили на
обшинско равнище, ио и селскостопанските
производители в местните общности. Без оглед па изискванията на частния сектор „Нап
Редък” не организира производство на тези
суровини,
Условията пък за отглеждане на ово’«ия
и зеленчуци, както и за обезпечаване на горски плодове и лечебни билки в общината не

са малки. През миналата година, например,
„Напредък на огледна площ от 1,25 декара
получи 4200 кг моркови, а на един хектар
около 36 000 кг праз лук. Сигурно е, че с
агротехнически мерки този добив може да
се увеличи. Под въпрос е само готовността
на „Напредък” и „Фармацевтика , които все
още не се договориха за взаимните си задължения и интерес, За неготовността им
свидетелствуват и двугодишните им вече „договори". А в „Напредък" изтъкват, че все
докато не се регулират условията не ще пос
мат на риск да организират производство на
тези суровини!
Времето, което се прахосваше
досега по,,
чувствуваха и цехът, които миналата година
поради липса на суровини едно време спре
и производството, и селскостопанските производители, които не получиха
възможност за
.
създаване на доход. Ако и тази година До
говорите между двете организации се провеждат през пролетта, а се „изпуснат
тези
зимни дни, производството на суровини ще
се отсрочи за по-късно. Разликата гие заг латт
ие само цехът, но и селекостопанеш1те проиЗ;
водители, които
^
създават доход, ио няма да имат възможност
по-голям
принос
и
в
осъщсствявада дадат
пето на икономическата стабилизация. В. Б.
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СТАЖАНТИ В СУРДУЛИШКА

ДИМИТРОВГРАД:
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„ТИГЪР"

Планът за 1984 година За по-ефикасно стопанисване
почти е изпълнен
• 20 ТРУДОВИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЩНОСТИ
НЕ
ИЗПЪЛНЯВАТ
ЗАКОННИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕ
НИЯ
Благодарение на някои
стопански организации и
трудови
общности, които
са приели повече стажан
ти от законните си задъл
жения, приети са 100 ста
жанти, а планът е бил да
се приемат 104 стажанти.
При това трябва да се из
гькне, че 20 трудови ор
ганизации и общности не
са приели нито един ста
жант, въпреки че Законът
за стажанти ги е задължа
вал към това.
Определе
на неблагоприятност е, че
от приетите 100 стажанти
76 оа приети на постоянна,
а 24 на временна работа.
За всяка похвала напри
мер са: фабриката за ма
шини и стоманолеярна „Ма
чкатица", която вместо 19
е приела на работа 27 ста
жанти, медицинският цен
тър „Милентие Попович",
който е приел седем пове
че. По трима стажанти
повече са приели детска
градинка и ясли „Наша ра
дост" и Аптеката, а по
двама — Горската секция
и общинското прокураторство и един повече ООСТ
„5 септембар" към автомо
билните заводи „Дървена
застава". Общо 12 трудо
ви организации са спазили
и са се придържали към
Закона за стажантите.
Между
организациите,
които са си направили ог
лушки е строителната ор
ганизация „Зидар", която
вместо десет е приела са
мо един стажант. Овцефермата, ООСТ „Масурица" не
са приели нито един, а е
трябвало да приемат по
трима, Органите на управ
ление към ОС вместо три
— само един и
прочие.
Следователно 20 организа
ции не са изпълнили закон
ните си задължения по от
ношение приема на ста
жанти и срещу тях ще се
прилагат и наказателни ме

рки. Наистина някои от
тях не са имали възмож
ност, относно обективно
не са били в състояние да
приемат стажанти, но за
съжаление не са търсили
да бъдат освободени
от
това задължение.
За отбелязване е, че при
самоуправителната общио
ст по трудоустрояване на
списъците за незаети има
15 души с високо образо
вание, от които трима ико
номисти, двама юристи,
един агроном, инженер по
организацията на труда и
пр. От друга страна, на съ
щия списък има 33 души с
нолувисше
образование,
от които трима икономи
сти, двама юристи, един
агроном, инженер по ор
ганизацията на труда и пр.
От друга страна, на
съ
щия списък има 33 души
с полувисше образование,
от които пет юристи, че
тирима икономисти, два
ма контрольори
метална
специалност, инженер
по
селско стопанство,
инже
нер по технология на пре
храната, повече търговски
работници и под.
Очевидно е, че мнози
на от незаетите биха мог
ли да намерят работа, ако
трудовите
организации и
трудовите общности с поголяма сериозност се отна
сят към законните си за
дължения. Инак ще про
дължи практиката стопан
ските организации и тру
довите общности да се оп
лакват, че им липсват на
пример икономисти юрис
ти, а тези хора чакат рабо
та и с години се намират
на списъците на незаетите.
Ето защо в тази насока
трябва да действуват всич
ки организирани сили
в
общината и да настояват
организациите да изпълня
ват и спазват Закона за
стажантите.
Ст. Н.

1 Трудещите се в каучу
ковата промишленост в Ди
ммтровград между първи
те в региона започват
с
реорганизация на трудова
тй организация. Реоргани
зацията на ,,Тигър" носи
редица промени, а основно
то е в това, че „Тигър" со
организира като сложна ор
гапмзации на
сдружения
труд, която в състава си
те има само ссдсм орга.
пизацни
па
сдружения
труд. Последните в съста
ва си няма да имат оспов
ни организации ма сдру
жения труд. Също така де
довият отбор се намалява
на само пет души. Следват
също редица промени в пя
кои служби п оргапизаци-

Трудещите се в „Тигър
— Димитровград"
през
последните месеци пола
гат големи усилия- навре
ме да изпълнят задълженията си към чуждестраните потребители. Максимално са натоварени и работници, и
производствени мощности за изработката на стоки за извоз,
понеже
неизпълняванетона договорите
предизви
ква заплащане ма високи-

Удвояване на производството
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при", както и 24 000 мета
лни възли.
За да се осигури такова
производство' Горската се
кция от Сурдулица трябва
да достави на „Симпо" 4
хиляди
кубически метра
трупи и по 1000 кубичес
ки метра обли и цепени
дървени материали.
В момента в този цех ра
ботят 113 работника,
а
през настоящата година
трябва да бъдат приети на
работа още 54 души, пре

значи значително облекче
ние в счетоводството и фи
паисовитс работи. С това
се очаква и намаляване на
персоадминистративния
нал".
— В тази реорганизация
какво конкретно получава
ООСТ „Димитровград"?
„Най-напред това, че от
ООСТ ние преминаваме в
ОСТ (организация на сдр>
жен труд). Значи и пробле
мите на нашата ООСТ ста
ват по-близки и по-присъс
твуваши в бъдещия СОСТ
(сложна организация на
сдружения труд), и увели
възможностите
чават се
за по-бързото им разреша
ване. Особено важен- за
нас момент е реорганиза
ция на службата за техни
ческо-технологическо раз-<
витие, която досега е бипа организирана на досе
ОСТ,
га съществуващата
в чиито състав „Димитров
град" е бил ООСТ. Сега/
и организационно, и тру
дово ще бъдат свързани за
нашия производствен про
цес, а това значи непосред
егвена възможност сами да
решаваме за
собственото
развитие.
изтъкна,
.Милев също
че организацията върви по
утвърдения канален
ред,
в който и приемането нг,
същата на заседанието на
ка
работническия съвет.
то едно звено в тази про
цедура.
А. Т.

Големи усилия да се изпълнят
износните задължения

В ЦЕХА НА „СИМПО" В СУРДУЛИЦА

Цехът на „Сймпо" в Сурдулица от основаването си
до днес извървя път на по
стоянно укрепване.
Спо
ред плана на производст
вото за настоящата годи
на се предвижда почти уд
вояване на
физическия
обем. Предвижда се да
се произведат 233 300 рамчици за фирмата „Мюлер" от Германската фе
дерална република, 700 га
рнитури „Виктория", 91 000
стилни елементи за „Ка

опни единици, а всичко то
ва с цел да се подобри сто
папската дейност.
„С тази
реорганизация
„Тигър" печели много, из
тъкна председателят
на
в
работническия
съвет
ООСТ
„Димитровград",
Петър Милев. Факта,
че
се премахва едно пиво на
ръководене, очакваме мно
го по-ефикасна организапроизводствения
ция на
процес. Развойната служПа ще бъде организирана
на качествено нов начин
и щс бъде съсредоточена
в трудовите организации,
разбира се със съответна
координация. Намалява се
и броят на текущите смет
км на
половина, а това

димно столари.
През изтеклата
година
този цех успешно изпълни
производствената си прог
рама, така че с пълно ос
нование може да се твър
ди,
че и
тазгодишният
план ще бъде реализиран.
За отбелязване е също та
ка, че
продукцията
на
отличен
„Симпо" намира
прием у потребителите не
само в страната, но и в
чужбина.
Ст. Н.

неустойки.
С оглед на досегашния
темп на производството и
доставката на
стоки до
средата на Февруари ще
бъдат доставени 540 хиляди чифта ботуши. Касае
се главно за износ на боСъветския съюз.
туши в
Допълнително е договоре
на за съветските потреби
тели доставка на още 50
хиляди
чифта, което от
..Тигър
- Димитровград"
изисква допълнителни ус
илия. в ход са преговори
за сключване на износни
сделки за 1985 година.
Финансовият ефект от
досега осъществения износ
възлиза на 60 милиарда
стари динара. На конвертирумеите пазари са реа
лизирани 29, а на клирин
говите — 27 милиарда ста
ри динара. Износната ор
иеитировка обаче
преди
звиква натоваране на мо
щностите за изработка на
износни стоки, което пре
чи за задоволяване на по
требностите на домашните
потребители. В „Тигър-Димитровград" са на становище през настоящата го
дина на домашнияа пазар

да се обърне по-голямо
внимание.
За плюстрацияа
(какви
усилияа се правят стоката
навреме да се достави на
Съветския съюз) ще посо
чим, че в период от 22 до
29 декември от ж. п. гара
в Димитровград са изпра
тени 23 вагона или 130 хи
ляди чифта ботуши за чу
жбина. Само в един ден
през декември са изпрате
ни 9 вагона, относно
60
хиляди чифта. През януа
ри още 4 вагона от „Ти
гър—Димитровград"
тряб
ва да минат границата на
Югославия, а 2 вагона сто
ки трябва да бъдат изпра
тени до домашни потреби
тели.
Според думите на Будимир Гигов, шеф на скла
да, работи се до късно в
нощта. Складовите и тран
спортните работници
не
са държали сметка за ра
ботното време.
Големият
студ е създавал определени трудности, но работа
та (благодарение на изклю
чителното ангажиране на
работниците) е завършена
навреме.
П. Димитров
Братство * 1 февруари 1985
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не рядко се превръща в своя противополож
ност, в анархия и примитивизъм, в безконеч
но изчерпаване на самоуправителите, не до
насяйки нито по-добри материални условия,
нито по-човешки и по-хуманен живот. Каписе обединят всички налични ■ средства и сили, талното становище в Програмата на СЮК, че
авността в общественото третиране на да се премахват границите и води единЪтве- научната истина е винаги в интерес на работнауката
в Югославия вече постига своебраз- на научна политика в страната. Натискът на ническата класа, че СК няма монопол в търни
ппел К01)ДИ М ВЪРВИ с пагубни последици. И международния капитал и неговите лапи, над- семето на истината и да не се намесва в нар д десет, и преди двадесет години имаше вили се над работническата класа на наша- учиата работа, тук-таме за съжаление слусериозни указвания, Че социализмът в края та страна, вече показват, че само с полити- жеше като прикритие за наблюдателска рона двадесетия век мо^ке да се изгражда и в чсските определения не може да се защщца- ля, за пасивност и незаинтересованост към
двадесет ипъ,рвия век да живее само благо- ваме. Плюс това, сериозността на настояще- онова, което става със знанието и на кои
дарение на ума,знанието,
развитието на на. то на югославското общество, до голяма сте- социални групи и цели служи то. Например,
уката, прилагането на нови технологически пен умножава всички трудности, грешки и нито в Проектозаюгюченията от Тринадесеторсшения. Преоблада, обаче, схващането, че пропуски.
то заседание на ЦК на СЮК не се споменава
щео бъде лесно, ще се справим някак си. ИзЗатова прилича на залъгване хвалбата в научно-технологическата революция, а разисглеждаше тогава, че двадесет и първият век документа „Основи за стратегията в техно- кванията — с всички свои качества — нагледе далече и точно затова на нас днес в 1985 логическото • развитие на. страната”, защото но показаха и тежкото бреме на праграмагодина е и така далече. Страници и страни- ТОзи дркумент за две години никого не е тизма и практицизма. Същността на сегашнаци може да се напишат само с наброя- подтикнал и задължил на търсене на общия та криза в света!, която по всички свои поване на онова, което не сме направили или югославски знаменател на развитието. Уско- казатели е превъзходно от технологически
погрешно сме направили в науката и науч- ри само работата върху програмите за те- тип, търси от СК така както много полити
ката политика. Вместо всичко това да спо хнологическото развитие в републиките и ав- чески партии в света, с готовност и умелост
менем само цифрите: Югославия разполага тономните покрайнини, които само вербално Да се изправи срещу нея. Обаче, не с празни
с 0,9 на сто от световния научноизследова и пригодно се свързват и с развитието на приказки за значението на науката, не с убетелски потенциал, отделя за науката 0,5 на останалите в страната. Нищо по-инак не е и ждаване за онова, което светът знае и
сто от общите световни влагания, а получа- с Обществения договор за основите на стра- прави. Ако действително е носител на прогва 0,2 на сто от резултатите. Малко
даваме тегията на СФРЮ, провъзгласен за значител- реса, СК трябва да бъде и носител на оргаи още по-малко получаваме. Затова изостава- н0 завеование,- чиито подписвачи тържестве- низацията, която неотложно още утре, ще
ме два до три пъти зад напредналите страни по и громко поеха дълга неотложно да за- донесе конкретни договори за концентрация
и почти два пъти зад съседите със същото почнат утвърждаването на стратегията, а ед- на творческите потенциали, интеграцията, бъ
равнище в развитието.
вам успяха два пъти да се съберат и това в дещото производство и разделението на труДа в страната. Това, без никакво съмнение.
Сравнението със света, когато се касае непълен състав.
Обаче, яловостта на досегашната обще- <*«№ потребност на всички, която може и
за науката, е единственият валиден критерий.
трябва с общи усилия да се удовлетворява.
Всички други са само израз на' безсилието, ствена практика сериозно поставя под въпронеспособността, автаркичността и местничес- сителен знак действителната оспособеност и Досегашните безконечни нагаждания за то
дали има или няма съответни конститу
кия егоизъм, а колкото и да ги правим и готовност на СК да бъде авангард на модер- ва
форми на общата стратегия на дъл
обръщам, това няма да ни улесни изхода от на работническа класа във времето на без- ционни
госрочното,
и технологическото ра
своеобразното гето, в което може само без- пределни досези на науката и новите техно- звитие, самонаучното
е един вид на отпор, който се
как
минават
керваните
логии.
Достатъчно
е
и
да
се
надникне
в
помошно да се гледа
първичните партийни и в основните органи- храни от егоизтичните интереси и борбата
за модерното развито общество.
минават и не зации на сдружения труд. Ако и не преобла- ?а власт, акцентувайки на работническо-клаА влаковете минават ли минават и нс л ч™
за социализма- совата същност и стойностите на социализма.
чакат да се завършат нашите безконечни за- дава анахронното съзнание
^
колективиза- Всяко попускане пред такива отпори председания; убеждавания договори^ .сътласув^- каго^ сР°Р“®ктрпреобладава и ставлява сериозна компромитация и за Сън
ния,
договаряния.
руд
произтеклите достатъчно, за жал, и съзнанието за само- за На комунистите и за социализма, защото
броят всички ва*™ науката само в послед- управлението, нужно обосновано на знание- — исторически гледано — борбата за социа°Т ТЯ^ттняКлкеНгодини Тяхната делотворност, то, ума върху модерното развитие. Науката
води в сферата на човешкото
ните една две години, гях
я кипят от развитиет0 „ технологията са пета, които се
знание.
А
и
в
тази борба факторът време
обаче е твърде ниска в_ Р
еленИя как предоставят на специалистите, а тогава самоКатя Миянович
единогласни и прогресивни
Р Д
_
управлението като гола политическа форма има съдбоносно значение,
науката е производителна сила, че тряова д у I

У

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ

И БАРАБАН НЕ ПОМАГА
публиПредлагам да започне
заинтересочният тръг. Дали има
вани уч астници? ЗаТре™ Рпът Тъй
питам. Втори път. тРе™ пблични,я
като няма участници в У не се

кГ окръжния стопански съд в
Крагуевац"
,.„ните думи на РаТова са последните ду
„а медиаомир Евтич■/
Деспо.
равитсл на фабриката
ДвориЩе
кр
з0
пан-плочи в
товац, на първия "^"‘„.„ата сграпродажба на Не3опдаоааните сдода и на все овДе 0,1
ръжения.
.-„тииа години пърА преди дес
” гоаЖДане на
вата замисъл за
аси кат0 г0фабриката се лр0»"^
Именно,
ляма развойна надежД ■

началото на седемдесетите години
обсе роди идея в деспотовашка
изграда ”някоГ"обект Тобработка на
дърво. с КОето да сс мени стопанската структура.па тази неразвита
община.
Да припомним, след това идеята се реализираше на следния на
чин: към края на 1974 година Гор
ското стопанство „Морава" в Све
тозарево реши в Дворище да изгради фабрика за производство
на целулозни влакна, която според проектосметната документа,
ция трябваше да струва 485 милиона динара, което преди тера прие
и регионалната Стопанска камара.
Две години след това нищо не се
предприемше, а през август 1976
година Стопанската камара на Ор
бия това капиталовложение, което
трябва да Има предимство. До
сключаваието на договори с фир-

ми от САЩ и ГФР за доставка на
технология и съоръжения минаха
още осем месеца, а през март на
1978 година с белградския „тунел"
бе договорено изграждане по сис
темата „ключ в бравата". Макар
че доставчиците на съоърженията
и изпълнителят на работата търсе
ха да им се заплати аванс, сред
ства иа техни ^ркиро-сметки стиг
наха едвам през есентта на 1978,
когато най-сетне започна изграж
дането. По време иа изграждането
сс меня проект и, разбира се, кап итало вл ожен и ята се увеличиха.
През март на 1981 година бе утБ<*рдено, че целокупните капитало
вложения възлизат на 1,22 милиар да и че с възможните загуби
през първите пет години средства
та ще възлезнат иа 1,96 милиарди.
Но още една година е
необхо
дима на „Югобанка” в Светоза
рево за' да разбере, че толкова
средства не може да обезпечи —
и нейният изпълнителен отбор взи
ма решение занапред да не отпу
ска средства,
Оттогава нещата тръгнаха в
друга посока. Регионалните орга-

ни на СК потърсиха да се утвърди
отговорността от всички, които са
дали цгшнос това капиталовложе
ние да стане несполучливо, а от
компетентните органи да спасят,
което може да се спаси. Нито ед
ното, нито другото не даде почти
никакви резултати.
Предложено е съоръженията
да се продадат на доставчика им,
иа фирмата „Силпелкамп" и на
продавача на технологията, на
фирмата „Селлотекс”, но те пред
ложиха по-малко от половината
средства, отколкото за т*х полу
чиха. И контактите с италианска
та фирма „Песса” бяха безнадеж
дни, а. и между домашните преработватели нямаше интерес за това.
’ В Деспотовац и в „Югобанка"
в Светозарево прецениха, че няма
място за търсене на идейнополитическа отговорност зашокапиталовложение
е
това
то
провъзгласено за предимствено в обществения план на
Сърбия и че за него даваха положителни оценки компетентни нау(На 3-та стр.)
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ГОДИШНИНАТА ОТ

ИСТИНАТА ЗА
НАШАТА БОРБА
Е
НЕУНИЩОЖИМА
Положителните изходи на борбата трябва да търсим не само
в надмоЩната техника, по и в надмощния човек. В диялектическата
спойка с военната техника с висок досег човекът може да дойде до
пълна изява.

'Гито с комендантите на армиите на Дединс в навечерието на окон
чателните боеве за освобождение го на страната

На научната среща, на която то и всекидруг процес, има свое пЮто формирането на армиите е визии, с около 230 хиляди войнибс
обсъждана темата „Армия в началои развойна линия,
която било мотивирано от потребата за ци. Тези сили на нашето бойно
стратегическата концепция на НОВ достига до върха в една от ета- осъществяване на крупните восн- поле нс бе възможно да се сраи революцията“, уводно изложе- пито на този развоен път. Нача- но-политически и военностратеги- зяг без предварително обединявание изнесе Пеко Дапчевич, комен- лото на този процес, в'ьц всеки чески цели на пойната, които без нс на нашите сили и формиране
дант на Първа армия на народо- случай, са облиците на военното армиите трудно биха се осъЩсст- на армии,
За пръв път в течение на Наосвободителната войска на Югосла организиране в началната фаза на вили.
Ог основите военнополитичее родоосвободителната война врагът
вия. Той посочи на неизмерно го- НОВ. Тук, зне се, преобладават
лямото значение от съдзаването партизанските отряди като най- ки причини, довели до формира- към нас и нашите сили установи
на първите пролетарски и ударни нисши, но същевременно и траен пето на армиите, Дапчевич преди и организира стратегически фронт
бригади, от края на 1941 до лято- облик на организиране на раздви- всичко изтъква, че трябвало да по всички начала, според които го
се покаже пред съюзниците соб- бе установил срещу Червената арто на 1942 година, като войскови жените маси.
формации на югославските наро
Защо начален, това нс трябва ствената военна мощ, но и това, мия и западните сюзници на запади под ръководството на Комуни- да се доказва, обаче при търсенето че народоосвободителната войска даия фронт. Все дотогава йие фаетическата партия.
отговора на въпроса — защо тра- на Югославия е достигна.^ ниво- ктически се- движехме вътре по
Точно тези сили, изтъкна ге- йни, трябва да имаме предвид, че то на съвременните армии. С то- стратегическия фронт и прилагахнерал Дапчевич, послужиха като подходът като насъщна потреба ва на съюзниците явно било пока- ме предимно маневрени действия
ядро на Народоосвободителната предпоставяше възходяща развой- зано, че нашите сили са способни по вътрешните оперативни направ
войска на Югославия и мощен уда на линия, а приливът на новите със собствена мощ да изкарат за- ления. Един такъв фронт не бе
рен юмрук в разновидните военни бойци основен показател на него- вършния етап на войната на свое- възможно да се пробива със силидействия и маневри. Създаването вия растеж и жизненоспособност. т° бойно поле и това чрез круп- те, които по отношение на органи
им, като резултат на нашето ста- Новите бойци войнишки най-лес- ни операции, каквити са водени в зирането, сдружаването и подкреновище за комбинираната — мане- но и най-просто бе да се органи- края на войната. По този начин пата на по-ниско равнище от ар
врена война, бе потребно поради зират в отряди, които се форми- се показала излишна всяка потре- миите, като стратегическо-опера
две причини: първо, затова че хо* раха на териториален принцип, ба от намеса на съюзниците в те- тивни състави. Формирането на
дът на събитията показа, че до- След това, с партизанските отряди зи операции, освен ако такова же- армиите значеше да се оспособим
тогавашната организация на въоръ на Народоосвободителната борба лайне изрази нашето военно ръко- за пробив
на
стратегическия
жените сили на Югославия вече и народоосвободителното движе- водство, което във всеки случай е фронт, за бързо назгромяване на
не беше достатъчна в променените ние, като тяхно военно ядро, ос- една от най-крупните политически вражеската отбрана по цялата дъл
условия и второ, затова че потре- тана масовността, разпространено- придобивки на нашата НОВ. С то- обчина на стратегическото разпобата от нова еластична организа- стта и най-дълбоката свързаност с ва бива осигурен огромен полити- реждане, гонение, унищожаване и
ция на въоържените сили, които народа и матичната територия. С чески престиж и голяма свобода пленяване на възможно повече непокрай стандартните действия на това не искам да кажа че във на политическата акция. Без ар- гови* сили на нашето бойно поле,
партизанските части, ще бъдат в всяка част на територията бяхме миите, като стратегическо-опера- колкото е възможно по-бързо да '
състояние бързо да пренасят опе- осигурили многобройни боеви яд- тивни състави, това не би могло се стигне до западните граници
рациите и огнищата на борбата от ра, които ще поемат маневрения да се осъществи,
на страната и да се създадат вое
един край в друг. Това бе пътят компонент на НОВ, ще бъдат нейнни условия за приобщаване към
за създаване на такава войска, ко- на опора в снабдяването и попъл- БЕЗ ШАБЛОНИ И КАНОНИ
родната страна на краищата, кои
ято можеше, по същото време и ването, оперативна подкрепа, огни
то ни бяха отнети с Версайския
непременно трябваше, успешно да ще за оживяване на Движение в
Според думите на Пеко Дап- договор. Без армиите, а с корпурешава многобройни сложни зада- случай на евентуален упадък на чевич, съЩо така било важно Да си, такива крупни политически и
чи и с инициативата си и манев- същото, крепост за създаване и се „създадат необходимите военни военни цели на войната трудно
рирането си да поддържа необхо- увеличаване на въоръжената сила предпоставки за отбрана на завое можеха да се осъществят".
димото съотношение на силите, на революционната война.
ванията на революционната война,
което можеше да се постигне чрез
На другата плоскот на тоя ако се наложи това Армиите, като
Преценявайки успехите на наизключително живи и постоянни процес. Върховният комендант тръ крупни
стратегическо-оперативни шата Народоосвободителна войска
акции, еластично маневриране и гва планомерно от най-нисшите състави, били, обективно, залогът в миналата война, Пеко Дапчевич
мощни удари отначало с относи- степени на военното организиране на тези завоевания, но представял подчерта, черъководните кадри
в
телно малки сили, които бяха в към висшите степени, все до фор- вали и фактическа сила, която НОВ бяхакадри
с високи интесъстояние да се държат срещу тод- миране на масова оперативна ар- трябвало да зачитат всички съвре- лектуалци качества, с огромен рекова надмощните окупаторски и мия, по образец на европейските менници в своите отношения с волюционен опит от предвоенната
куизлингски сили“.
армии от това време. Армиите, нас в завършния етап на войната, революционна борба, от окопите и
като крупни стратегическо-опера- а особено в периода на изгражда- полесраженията в Испания, от чеВОЙСКА ОТ НАРОДА
тивни формации, са логичен завър мето на новата държава".
тиригодишното воюване против
ИЗРАСТНАЛА
шек на тоя процес. Макар че. реПокрай многобройните вое- многократно надмощния враг Гешението за тяхното формиране е нно-стратегически причини, довели нерал Дапчевич изтъкна че ’ ние
На външния И вътрешния вое- обнародвано на 1 януари 1945 го- до създаването на армиите като можахме да побеждаваме и да по
нностратегически и политически дина, идеята за това решение бе крупни
стратегическо-оперативни бедим наглед по-силния от себе си
план през 1944 година настъпиха узряла значително по-рано, а в съ.стави, плюс казаното вече, Песамо със знание, умение, мъдрост
такива условия, които доведоха до документите изрично се споменава ко Дапчевич припомни, че „на те- и интелект без шаблони и канони.
по-нататъшно нарастване на Наро- едвам декември 1944 година. Във риторията на Югославия се” наме- И в бъдеще положителния изход
доосвободителната войска и нейно всеки случай формирането на ар- рили около 450 хиляди войници в на борбата ще трябва , да търсим
то прерастване в модерна ютослав- миите е твърде значителен и клао- 26 двизии, относно 7 армейски кор
в по-надмощната техника, НО
ска войска, което се отразяваше чо/ момент в този процес. Ако пуса, готови и способни решител вне по-надмощния
човек.”
преди всичко в създаването на на- при това не бихме имали предвид но и крайно упорито още да се
Разбира се, надмощието на чошите армии като крупни стратега единството на нашата политическа защищават. На
веческо-оперативни
жното и съгласуван“™ е гГа
войската, която настана в огъня ролята на армията в тази страте- като в Италия водели еластична п рипг-Гяя
матеРиалната подготна въоръжената борба и револю- гия".
отбрана а на пентпяляи.на въоРъжените сили. Само
•Цията.
пеко дапчевич в изложението скГфронт очаГалГТе „я"а с военВъв връзка с това генерал си изтъкна двете най-важни групи чателната развръзка' на събитията векът може пя' ТТ™ досези> чо'
Дапчевич . изтъква, че „създаването причини, довели до формирането съществено ще влияе съперничест изява тТТ
ДД° пълна
на армия с революционни белези на армиите: военно-политическите вото между западните и източни
а негови творчески
дават най-Ьисоки ре
в Титовата стратегическа концеп- и военно-стратегическите. Касае се те съюзници. Освен тези 26 герман възможности
зултати.
ция представлява процес. Този, ка- за едни и същи съдържания, за ски, имало и 18 куйзлинговски ди
Б. Вучетич
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янкз ЗЕМЛЯРИЧ:

Успехи в стабилизацията
Напред можем Да тръгнем
само с по-голяма стопанска активност, която може да издържи по-изострените стабилизационни условия — каза между другото
Янез Землярич в разговора за „Комунист" и „Борба"
В Дългосрочната програма за икономичеда обезпечим отплакцането на дълговете към ствения продукт, увеличението на производиска стабилизация всички
г
се заклеваме на чужбина,
да намалим твърде големия търгов- телнатта в индустрията, в по-стабилното сна
думи и безрезервно оп
гато се касае за практ!РеДеЛЯМе ®®аче' к0" ски и платежен дефицит, да премахнем при- бдяване, в намаляването на всички видове
прекомерно потребление, следователно на по
тук възникват много отпори.' КоГсили'^ чините на динарската несолвентност, да на треблението, което бе една от причините за
спи- малим данъците в стопанството, да спрем уве
рат провеждането в живота на Дългосрочнатрудностите, в които се намерихме.
личението на цените и т.н.
та програма. Какво ги
_ дд
храни и крепи?
Същевременно, трябва да се направят не
Какво считате за най-голям успех?
мя
' че в провеждането на програ- обходими промени в икономическите системаме 1 ЛяК° СМС нетъ,Рпеливи- Всички чувству- ни решения за да се осигури по-лесна реали— Във всеки случай на първо място бих
в м голямата тежест на дълговете от мина- зация на тези задачи. Тук специално се по- сложил подобрението на платежно-баланснолото, тежестта на положението и задачите и сочва сферата на икономическите отношения то и валутното положение на Югославия, къвсички бихме желали по-бързо да излезнем към чужбина, пресметването на съвкупния дето от 3 милиарда и 600 милиона долара
от това положение. В Дългосрочната програ- приход и доход, разширеното възпроизводст- текущ платежен дефицит в 1979 година спо
ма за икономическа стабилизация, никъде не во, кредитно-монетната и банкова система, ред предварително събраните сведения осъ
се подчертава че за година и половина след системата и политиката на цените, планира ществихме суфицит от 800 милиона долара в
окончателното й приемане те преодолеем пето, данъчната система и политика и т.н.
1984 година. Успяхме да увеличим девизните
всички затруднения. Напротив^ говорим за
Какво е осъществено досега?
резерви (миналата година с над 500 милиона
повече етапи в осъществяване на програмата,
Резолюцията за 1984 година бе първият долара) и отплатихме миналата година над
а особено за първия и втория етап в Дълго документ на текущата икономическа полити 3 милиарда долара ч лихва и дългове. Минала
срочната програма.
ка, заснована на Дългосрочната програма, в та година не е увеличен общият дълг към
За първия етап имаме твърде конкретно който бяха разработени задачите от първия чужбина, въцаеки че се предвиждаше увели
определени активности и задачи, с които би етап на Дългосрочната програма. Ако по чението му с 450 милиона долара. Постепен
трябвало да се премахнат неблагоприятните гледнем резултатите, относно ходовете в но се възвръща доверието в нашето стопан
ходове на множество сектори в общественото 1981, 1982, пък отчасти и в 1983 година, а ство и се създават по-големи възможности за
възпроизводство и да провеждаме активности след това и тези които имаме сега, тогава участието ни на международния финансов
за по-голямо зачитане на икономическите все пак на нашите работници и граждани, пазар.
критерии и принципи, за реафирмация на които поднесоха жертви и усилия, можем да
Голям успех представлява растежът на
пазарните закономерности. В първия етап съ кажем че това даде значителни положителни индустриалното производство, което в 1984
що така трябва с конкретни и неотложни, резултати. Това се вижда от множество по- година се увеличи с 5,5 на сто, а запланувано
относно със спешни мерки на икономическа- казатели: оживотворяване на стопанския ра- бе увеличение от 3 на сто. Това дори и пла
та политика да спрем по-нататъшния упадък стеж, значително подобрение на позицията новиците изненада. Започнаха и някои пона производството, да изострим увеличението на Югославия в икономическите отношения с значителни процеси, водещи към промени в
на износа, преди всичко на конвертируемия, чужбина, резултатите на растежа на обще- структу^га на стопанството ...
ИАЦИОНАЛИЗЪМ

Бал без маски
Когато през една нощ, малко
преди полунощ, в един голям об
щински център новокомпонирани
усташки песни съпровождат бал
на мотоциклети, и тази нощ, и оби певците се
щинският център,
записват, анализират и стават интересни на средствата за масова
информация.
Кога и къде се случи тази
нощ?
В „коледната нош" 1984 годи
на по сплитските улици, както и
през изтеклите няколко години, е
проведено „нелегално" надбягване
с мотоциклети (пред около 300)
любопитни наблюдатели), което е използувано от група млади
нарушители на обиествения РеД
за пеене на оди, гнусни и по съдържанието, и по смисъла,
определението, което загатв т.
тирнадесетминв, както е запи
в подаденото поради наРУ^ав
на обществения ред и мир
ние, са величали военните
Д
наи предателите на хърватския
род, обиждали другаря Тито, като
на
по такъв начин са Дали
събитията, случили се в Сплит по
повод черковния и религиозен пра
зник.
С това обществеността е запозната след съвместното за“Даи”®
на председателствата на и
ССМХ и ок на <ССТЖс Н елства
'пението на двете пред д
сс изразява же^го ** Соци^.истичссжеските ексцеси, а со '
йрзкомките сили,«е призовават „безком
промисно, решително
мрачни
Противопоставят на 0
п к0_
Фашистки и разгромени си:ли,
иго безсрамно ма"аП^оКажат при& ексцеса до «*■

щението са изминали седеменадесет дни.
Когато писател казва „в мъл
чанието е сигурността”, това е литература, а когато мълчи информативният мбханизъм, тогава е
момент да се попитаме какво се
случва със субективните сили и
обществената самозащита? Срещу
младите престъпници е възбудено
следствие поради вражеска дей
ност. Ще им се съди в унисон с
положителните правни предпиоания и закони, Говори се и ще се
говори за Сплит, за рплитската
младеж, за младежката организация, за субективните сили; за съ
битието пише и ще пише печатът,
а благодарение на нежелателната
случка ще ги снимят ТВ-камери,
които инак се заглеждат често в
лицето на младежките активисти.
Основателно се вдигна шум, ло
сред този шум не смеем да попускаме на ония, които искат да го
ворят на равнището на ексцеса и
само за ексцеса. Да се справиш с
причините е много по-трудно, от
колкото да говориш за последствията, макар че последствията оа
„по-интересна" и по-честа тема в
седмичниците,
ежедневниците и
зашото увеличават тиража и печа
лбата.
Не говори ли ни изпялата на
сплитските улици „коледна песен"
за своеобразна платформа, мрач
на и присъствуваща със стремежа
си да опетни всичко честно в на
шата страна? Чия метла са яхиали младитс гюрултаджии? Знаят
ли те коц с Антс Павелич, Дидо
Кпатерник, Артукович, Лубурич,
Будак, Степинац? Известни ли оа
им техните злодеяния и помагачи?
Кой на тези деца преподава таки-

ва предмети, кой и как работи с
тях?
Картината на случилото се в
Сплит, разбрана и тълкувана само
за себе си, не може да бъде обексъбитието
тивна. Следователно,
трябва да се сложи в по-широк
съответен обществен контекст, в
който единствено могат да се
тълкуват такива събития. То. тряб
ва да бъде картина на положесоциалогично-политическо
ни сто,
отражение на средата, на общест
вото, съставна част на което е мла
дежта. Следователно, за да се го
вори за причните, поводите, евен
туалния смисъл и възможната свръ
ха на пеенето на усташки песни в
така наречената „коледна нощ" е
необходимо да се отговори на ре
дица други въпроси, на които до

днес очевидно не е даден отговор.
Следствието ще каже думата
си, но то не може нито да зададе,
нито да отговори на всички въпро
си, които трябва да бъдат засег
нати с идеен анализ, с идейни ар
гументи. Този път аргументите ня
ма да бъдат на наша страна, ня
ма да говорят в наша полза. Защото не се касае за една по-малка
или по-голяма група млади хора,
а за организираността на социа
листическите сили и за намерилото се в двения ред на нашата ак
ция отношение юьм младото поко
ление. Акциите заглъхват по-често
и ако продължим така, може да
ни се случи Сплит да се повтори
в който и да било град на нашата
страна.
М. Друс

И БАРАБАН НЕ ПОМАЕЛ
(От 1-ва стр.)
чии институции, какъвто е Институтът за химия и технология в Бел
град. В регионалната Стопанска
камара и в останалите органи, ко
ито кумуваха на това несполучли
во капиталовложение за отговор
ността не се и разисква. Само ди
ректорът на Горското стопанство
в Светозарево, с оглед преценките
и становищата на Председателството на МОК на СК, си подаде
оставка.
След това, с решението на Об
щинската скупщина в Деспотовац
от 14 март миналата година бе
открита процедура за редовна ли
квидни". Към Окръжния съд в Све
тозарево бе формиран ликвидаци
онен съвет. Той взе решение за
провеждане на публичен тръг за
продажба на строителните обекти
и съоръженията и утвърди начвлмата ценв Да бъде около 218 миЧ

лиарди стари динара. Съветът ут
върди, че според началния баланс
целокупните дългове на фабрика
та възлизат на над 406 милиарди
стари динара. Тъй като с продаж
ба нс могат да се върнат средства
та на кредиторите, ликвадационната процедура ще се замести с фалитна.
Съгласно закона, се очаква
оше един публичен тръг за прода
жба на незавършената фабрика.
По всичко личи, че и това ще бъ
де формалност. След това сигурно
ще бъде: машина след машина.
стена по стена. Фабриката, дето
се казва, ще отиде на барабан, но
с това няма да може да се покрие
нито една половина от този капиталовложитслсн срам.
Когато за капиталовложение
решават онези, които в него не
влагат нито капка пот и барабан
нс помага.
М. Стоиловпч
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работил. Отговорно е изпълнявал
задачите, което не.е отричано от
страна па представителите на тру
довата организация.

След проверка
БОРИВОЕ НИЧИЧ Е ПРЕМЕСТЕН НА НОВО
МЯСТО; ПОРАДИ ПОТРЕБА НА СЛУЖБАТА, ИЛИ...
През септември 1983 година
Боривое Ничич от Прищина е отправил заявка до председателя на
ЦК на СК в Сърбия, в която изтъква своеволието на Назми Мустафа, директор на трудовата организация мина и флотация „Кишница и Ново бърдо",'Прищина, кой
то, според негово мнение, без ос
нование е преместил от работ
но място ръководител на службата по народна отбрана и обществена самозащита на работно място
главен референт за ергенско настаняване. Той казва, че директорът
така е постъпил поради критиката, която му е отправил във връзка с незаконна работа. Понеже няма подкрепа, подава иск за изсел
ване от Косово.
Комисията за заявки и жалби
при ЦК на СК в Сърбия е разгледала заявката на Боривое Ничич и
реши да я предостави на Комисията за заявки и жалби на ПК на
СК в Косово, а с цел да се предприемат необходимите мерки. Комисията за заявки при ПК на СК
в Косово е направила проверка на
доводите чрез Комисията за заявки при ОК на СК в Прищина. За
проверка на доводите е направена
информация, която прие Комисията за заявки при ОК на СК в
Прищина,- от която се вижда, че
заявката на Ничич цялостно е
без основание. На заседанието, съ
стояло се на 27 юни 1984 година,
Комисията за заявки при ЦК на
СК в Сърбия повторно разглежда
заявката на Боривое Ничич и ин ■
формацията на Комисията за зая
вки при ОК на СК в Прищина и
същата е приела.

»

Подателят на заявката е недоволен. През октомври 1984 година
три пъти е идвал в ЦК на СК в
Сьрбия. Комисията за заявки и
жалби при ЦК на СК в Сърбия
последен път го прие на 5 октомври 1984 година. Тогава е заявил,
че не е доволен от начина на проверка на доводите от заявката, изтъквайки че е трябвало да бъдат
проверени чрез работната група
при Комисията за заявки при ЦК
на СК в Сърбия или Комисията за
заявки при ПК на СК в Косово, а
не чрез работната група при ОК
на СК в Прищина. Ничич не поставя само въпрос за преместването му-, въпреки че не го пренебрегва ,но търси предприемане на съот
ветни мерки за осуетяване на из-

РАБОТНО

селването па сърби и черногорци
от Косово. Търси в ОК на СК в
Принципа или в ПК на СК в Косово да сс проведе заседание, па
което биха присъствували прсдстаиители па ПК па СК в Косово, ОК
на СК в Прищина и трудовата ор
ганизация.
Комисията за заявки и жалби
при ЦК на СК в Сърбия на зассдаиисто си, състояло се на 27 йо
емврп 1984 година, повторно с рвзглеждала заявката на Ничич Борпвос и оценила, че доводите от
същото трябва да бъдат проверспи чрез работната група на тази
комисия,
С цел да се изучат доводите,
на 12 декември 1984 година се състоя заседание на ОК на СК в
.
Прищина, на което, освен членовете на работната група на Комисията за заявки в ЦК на СК в Сърбия, присъствуваха представители
на комисията за -заявки при ОК
на СК в Прищина, на Общинския
синдикален съвет в Прищина, на
ОС в Прищина, представители на
трудовата организация на мина
„Кишница и Ново брдо", както и
подателят на заявка-^. На заседанието е константирано, че Ничич
Боривое е работел като ръководител на служба за всенародна отбрана и обществена самозащита,
и че е поеместен на трудови за
дачи на референт за ергенско
настаняване. До преместването му
се е стигнало — изтъкват представи гелите на трудовата организация
поради нуждите на службата.
Оценено е, че за ръководител на
службата трябва да се назначи
Льимон Матоши, който междувре
менно е завършил Факултет по
всенародна отбрана, и за тези работи професионално се е оспособил, а е и по-млад и по-перспективен специалист.
Във формално правовия смисъл преместването на Боривое Ничич е извършено законно, понеже решението на самоуправителния „орган е потвърдено в съдебмата процедура пред компетентнитс съдилища на сдружения труд.
Обаче, подателят на заявката е иедоволен от преместването, считайки че това е направено на нациопална основа, поради критиката
за работата на ръководните хора,
особено че изпълнява условията.
предвидени със систематизацията
на работното място на което е
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Боривос смята, че към него е
необходимо коректно отношение
и поради тона, че с участник в
НОИ от 1942 година, а след дветрм години би трябвало да се
пенсионира. Работите, за които е
разпределен, сс изпълняват на 12
клм от Пришила, а на новото ра
ботно място има с около 4000 ди
нара по-малък личен доход. Пода
телят па заявката счита, че вси
чко това с направено с умисъл за
да сс създаде в него недоволство,
за да напусне трудовата организа,,а и сРсАата в която живее.
Казва, чс поради нееднаквото тре
тиране па сръбитс и албанците в
избирането за определени работни
места, тази трудова организация е
бил принуден да напусне синът му
Райко, дипломирал машинен ин
женер и че същата организация
са напуснали но-голямо число спе
циалисти от сръбската и черногорска националности,
Представители на трудовата
организация „Кишница и Ново бър
до" изтъкват, че преместването на
Боривое Ничич за работи и трудо
ви задължения на референт за
сРгенско настаняване не е последица от неговатакритика.
Безре
зервно отхвърлят и замисъла, какт0 се твЪРДи/ за преследване вър
ху национална основа. Ничич Ран
ко< сиаът на подателя на заявката' който с бил стипендиант на
тази тРУАОва организация, е бил
Разпределен на съответни работи
и своеволно, без същински повод,
напуска организацията. От страна
на представителите на трудовата
организация отделно е отхвърлено
твърдението на подателя на заявката' не специалистите от сръбскатаи черногорската националност по
РаДи натиск са напускали тази ор
ганизация и среда.

място отговорно е изпълнявал ра
ботите, а че на негово място е
назначен работник от албанската
националност, сигурно с — въпре
ки това нрпълио да с неосновател
но — че у него се ражда съмнение
за преследване на национална ос
нова. Ако, поради необходимост,
па ръководни места да сс доведат
специалисти и по-млади хора, е
било оправдано неговото премест
ване, трябвало с да му се обезпечи
друго място, имайки предвид него
вите способности като специалист,
трудовите му способности, услови
ята па труда и личния доход, още
повече че с пред пенсия. Ничич
Боривое с засегнат с преместването и порадо това не е достатъчно
обективен при оценката на поведе
иисто на отделни лица от самоуправителните и ръководни структу
ри, па това изисква самокритично
преразглеждане на неговото пове
дение.
Работната група оценява, че
проблемът може да се реши със
съответно сътрудничество на самоуправителните и делови органи и
обществено-политически организа
ции в мината, ОК на СК в При
ши на и самия подател на заявка
та, така че*на Ничич да бъде
обезпечено работно място, водей
ки сметка за условията на труда и
личния доход.
По повод на тази заявка, ра
ботната група предлага на Коми
сията за жалбц при ЦК на СК в
Съобия да приеме следното заклю
чение:

Препоръчва се на ОК на СК
в Прищина, заедно с общественополитическите организации, самоуправителните и ръководните орга
ни в мината „Кишница и Ново
бърдо", да изнамерят решение за
разпределението на Ничич Бори
вое на съответни работи и трудо
ви задачи, имайки предвид него
вата квалификация, трудовия и об
ществено-политически опит, а при
това да се води сметка за място
то и условията на труда, както и
Обаче, на същото заседание е
казано, че в един от материалите, за личния доход на посочения.
в който са анализирани причините
Заключенпето се доставя в ОК на
и последствията за изселването на
сърбите и черногорците от При- СК в Прищина, в мината „Кишни
щпна
които е приела ОС в ца и Ново Бърдо" и на подателя
Прищина — е изтъкнато, че едно на заявката.
число работници от сръбската и
В. Р.
черногорска националност под на
тиск са напуснали „Кишница и
Ново бърдо".
Работната група на комисията
за заявки при ЦК на СК в Сърбия оценява, че не е съществува
ла същинска причина за премест
ването на Боривое Ничич за работи на референт за ергенско на
станяване. Става въпрос за участ
иик в НОБ, активен общественополитически работник, човек пред
пенсия, а преместен е на работи
където осъществява по-малък личен доход. Когато към това се при
бази, че на предишното работно
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ПОСЛЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА
КООРДИНАЦИОННОТО тяло ЗА
ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ На
ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

Сови първите в Републиката
^1я^птнтТпРюВГРаДСКа община между първите в СР Ор
оия приключи с електрификацията.
По повод електрификацията на всички населени
общината на 25
места в
януари в Димитровград се
проведе тържествено, а ве
дно и последно заседание
на координационното тяло
за електрификация
към
Общинската конференция
на Социалистическия съ
юз. Освен пленовете на това тяло на заседанието при
съствуваха членът на Из
пълнителния съвет на скуп
щината на СР Сърбия и
председател на Република
нския комитет за електри
фикация Петар Антоние
вич, генералният директор
на деловата общност
на
Електродистрибуцията
на
СР Сърбия Милош Кремич,
помошник-генерални
ят директор на сдружено
то електростопанство на
Сърбия Синиша Чирич, ге
нералният директор на тру
Елекдовата организация
тродистрбуция от Ниш Ве
секретарят
либор Ристич,
на регионалната общност
за електростопанство Венко Димитров, представители на обЩествено-политическия живот от Нишки
регион и от общината и
ЮНА.
За
делегация на
значението на електрификадията в Димитровградска община говори предсе
Общинската
дателят
на
конференция на ССТН Мо
мчило Андреевич.
акция по
Организирана
електрификация на Димитровградска обшина започслед идвава една годинакиловолтния
нето на Ю
Димидалекопровод Д°
тровград през 1958 година,
година
Вече следващата
Желюша
газените лампи в
на
отстъпват мястото си
електрическите крушки . О

=,:?Гв.=ти'й.
ДРУГ0 д0
наред, едно след
десетилетие
края на това
са електрифицирани всичБлагодарение
ки селище,
ангажиране на
голямото
население, заетиместното димитровградската
те
в
помо
ЕлектродистрибуЦиЯ'
Щта на по-широката обтце
обшствено-политиисска
ност и най-много на Юг°армия
славската народна
в периода от 1970 80 ^
електрифицирани
дина са
населени
две трети от 42
Останаместа в общияята.
са елесела
лите десетина
послектрифицирани ПРСЗ
п
ГОДИНИ" ”0
дните четири
е притози начин успешно
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ключена най-голямата следвоенна комунална акция
в Димитровградска общи
на. С това Димитровград
ска община между първи
те в републиката завърш
ва електрификацията, пре
двидена с програмата на
електрификация на неелектрифицираните
селища
на
Електродистрибуцията
на СР Сърбия за период
1979—85 година.
Днес територията на Ди
митровградска община е
кръстосана с далекопрово-

много по-добри условия за
живот на предимно старче
ските семейства в селата
на общината.
В знак на признание за
изключителен
принос в
електрификацията на найзаслужилите са
връчени
грамоти. Същите получиха;
Петар Антониевич
като
председател на . република
нския комитет за електри
фикация, Милько Филипович, директор на Републи
канския фонд за насърча-

Няма вече неелектрифицирани селища
ди в дължина от 160 километра и с ниско напре
жение в дължина от 190
километра. Построени са
79 трафопоста, издигнати
много електрически стълбове, вградени тонове бетон, с което както със задоволство изтъкна Петар
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С усилен труд до елек
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Антониевич, са създадени,
ване развитието на изоста
ващите краища,
Милош
Крсмич, генерален дирек
тор на деловата общност
на
Електродистрибуцията
на СР Сърбия, Марко Шпи
рич, полковник на ЮНА в
пенсия и почетен граждаДимитровград,
на
мин
Илия Петров, председател
на координационното тяло
за
електрификация
към
ОК на ССТИ, Иван Димитров, директор на Електро
дистрибуцията в Димитров
град, Младен Димитрисвич, Томислав Маркович
И Драган Ристович, старшини на ЮНА и Милош
Максимович директор на
геодетската служба в Пи
рот, преди зает в същата
служба в Димитровград.
Грамота получи и колекти
въ.т на Електродистрибуцията в Димитровград.
По повод приключване
па електрификацията на
всички населени места в
общината, в хола на Цен
търа за култура в Дими
тровград бе открита изло
жба на фотографии паправени по време на тази
акция.,
А. Т.

ПРОЕКТОЗАКОНЪТ ЗА ПЕНСИОННО И ИН
ВАЛИДНО ОСИГУРЯВАНЕ НА СЕЛСКОСТО
ПАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПУБЛИ
ЧНО ОБСЪЖДАНЕ

Селото н пенсиите
Проектозаконът за пенсии на селскостопан
ските производители на публично обсъждане, а
ще започне да. се прилага от 1 януари 1986 го
дина. Тази революционна крачка подразбира
обаче редица възлозви начинания в политиката
Защо селиа селскостопанското производство,
скостоланските производители не приеха добро
волните пенсионни осигуровки? Взаимно, солидарно и — реално.
Скупщината на СР Сърбия на 12 ноември
прие проектозакона за пенсионно осигуряване
на селскостопанските производители и го пред
стави на публично обсъждане, което ще про
дължи до 25 март 1985 година.
Третият по ред Закон за пенсионно и инвалидно осигуряване на селскостопанските про
изводители в СР Сърбия без покрайнините, но
си бремето на всички предшествуващи, най-показателно изразено с броя на осигурените —
14 хиляди души! Пред предизвикателството на
новия закон, който предлага социална сигур
ност на 750 хиляди селскостопански производи
тели, бледнеят сенките на предишните, поради
значението, които пенсиите носят за селскосто
панските производители.
Специалисти, бихме казали най-специалистки отбори от познавачи на аграра, изследваха
възможностите селскостопанските производите
ли да осъществят правото на пенсионно и ин
валидно осигуряване. Техният отговор е недву
смислен: приходите на селскостопанските про
изводители са достатъчно високи, за да им оси
гурят правото на безгрижна старост и да пре
махнат последната правова бариера между ра
ботниците и селскостопанските производители,
които през изтеклите 40 години носят бремето
на собственост над парче земя, като своеобра
зен белег, който им е затварял много врати,
па и тези пред пенсионно и инвалидно осигур
яване.
ТОВА, КОЕТО Е БИЛО — ОШЕ ТРАЕ
Този доход обаче, който всъщност не се
осъществява за една година, изисква от всеки
отделен човек 40 години влагания в собствено
то бъдеще, трябва да има ясна и реална под
лога в производството, от което се осъществява
с перспектива за негово нарастване, а не стаг
нация, която често ни предлага действителността.
В това петгодишие например селското сто
панство с целокупното си производство не успя
ваше да досегне границите на планирания ръст,
тази есен сеитбата на пшеница доживя фиаско,
1! което повече икономиката, а по-малко клима
тичните условия, диктуват нейния забавен темп,
животновъдството отново доживя голямо клане,
а не мине много време от една до друга овощарска или лозарска криза ...
Когато всички тези падения в производство
то се съберат, на осъществения доход загубите
отнемат немалки суми. От опуса на икономиците дори да се опитаме да я „очистим" от
политически влияния, остават фактите, .които
доказват, че в целия период на индустриализа
ция на земята — който да не се залъгваме и
занапред продължва — цените на селскостопан
ските произведения „припкват" зад целните на
> промишлените произведения, така че тяхното
съотношение е 1:1,38 още как ускорява деаграризацията на селото и ни нарежда между световните феномени от този вид. Второ сведение
е, че с десетилетия, дори когато осъществяваше половината национален доход, селското сто
панство получава едва една десета от инвести
ционната погача., спираше развойната крачка на
този отрасъл толкова, че днес се озовахме В
положение да размисляме за най-елементарни
условия на производството — за земята, която
препуснахме на стихията, дори не като стоймост без по-малка цена, но като нещо, което
изобщо няма стойност.
(следва)
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Полугодишна равносметка в основните училища
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ"

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „МОША Г1ИЯДЕ"
(ДИМИТРОВГРАД):

(БОСИЛЕГРАД)

На миналогодишно равнище
фОт общо 695 ученика, 177 са с отличен ус
пех, 156 много добър, 134 добър, 82 задоволителен, а,
146 ученика имат по една, две, или повече слаби бе
лежки.
Вече десетина дена, уче
ниците от основното учи
лище в . Босилеград
са
на зимна ваканция. И докато те се радват на де
белия сняг, преподаватели
те им анализират реализи
рането на учебната програ
ма и активностите в извънкласовото обучение ц
предприемат сериозни мер
ки за подобрение на всич
ки активности, преди всич
ко на възпитателно-образо
вателния процес, а ведно
с това и подобрение на
успеха през второто полу
годие. Още повече, че с
успеха през първото полу
годие, както константираха на проведеното през ми
налата седмица заседани%
на класовите съвети и учи-,
телкия съвет не са дово
лни. Това е констатация и
от проведените учителскородителски срещи, които
също така се
проведоха
през миналата седмица.
Именно, от общо 695
ученика (14 повече от ми
налата година през първо
то полугодие) 177 ученика
са с отличен успех, 156
ученика имат много добър
успех, 134 са с добър ус
пех и 82 са със задоволи

телен успех, или общо 5-19
ученика са с положителен
успех, а 146 ученика имат
по една, две или повече
слаби бележки.
— И тази година — за
яви заместник-директорът,
Владимир Михайлов, особе
ни промени няма. Пак подобър успех показаха уче
ниците от долните класо
ве, където от общо 370
ученика 334 имат положи
телен успех (90,2 на сто),
а 36 слаби бележки (9,8
на сто), със средна бележ
ка 3,20, До като в горните
класове от общо 325 уче
ника 215 или 66,5 на сто
имат положителен успех,
а 110 ученика или 33,5 на
сто имат по една, две, три
и повече слаби бележки,
със средна бележка 2,97.
Инак, предвидената въз
питателно - образователна
програма, в училището е
реализирана. С изключе
ние
на допълнителното
обучение по отделни пред
мети реализирана е и про
грамата по извънкласовото
обучение.
— С цел да подобрим
успеха, през второто полу
годие, много по-голямо вни
мание ще посветим върху

Малко по-добри от миналата
година

ло б а пъчи охо и доиъшштсл
ното обучение.
Именно,'
От 1349 записани в началото на тази учебна
ма учителския съвет взех
година, в основното училище „Моша Пияде" в Ди
ме решение, през второто
митровград, в края па първото полугодие 1125 са
полугодие преди часовете
без слаби бележки или 83,46 на сто. От т»х 414 са
да провеждаме часове по
отличници. Средната бележка е 3,34
добавачпо
обучение,
а
само 2,81.
Обикновено в края на
след часовете допълнител
Зимната ваканция в ос
но обучение с точно опре учебната година първола
новното училище тази го
ците са първи. 13 края на
делена програма по всеки
дина
започна по-рано за
предмет — добави дирек
първото полугодие те не
учениците от Смиловци,
торът па училището Лазар
са най-добри, но всс пак
Височки и Трънски ОдороСтаменков.
са на второ мято. Най-до
вци поради обилните сне
второкласниците
бри са
Да кажем и това,
че
говалежи, които попречи
второто полугодие за уче със средна бележка 3,76.
ха на учениците да идват
3,68.
Първолаците имат
ниците от основното учи
на училище. Но това не
Най-слаб успех имат уче
лище ще започне на 11 фе
попречи предвидената про
М. Я. ниците от шести клас —
вруарн
грама да се реализира сто
процентово в дните, в които
обучението е провеждано
Пропуснатото ще бъде ко.м
пенсирано с по-рано започ
ване на второто полуго
дие, ако снегът се стопи
или пък в свободните съ
боти.
През първото полугодие
учениците в основното учи
лище от обществено-полез
1-т работа са осъществили
към 400 хиляди динара, съ
бмрайки ши~ков плод, ета
па хартия и от продажба
ка царевици от ученичес
кг то стопанство. Ученици
те от седмн п осми клас
най-активно сс включиха в
точистванет^ н'» снега и в
'сдпца други акции.
А. Т.

След ваканцията успе ::ът ще се подобри

185 години училище в Долна Любата (II])

На училище

и старо, и младо

ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА ПРОЛЕТАРЯ Е СЪЩОТО, КОЕТО Е
СВОБОДАТА ЗА РОБА: СВОБОДАТА ЕМАНЦИПИРА ТЯЛОТО,
Е. Жирардеи
ОБРАЗОВАНИЕТО, УМА.
В основното училище „Христо Ботев" редовно се попълва
„Летописна книга", вероятно единствен документ от този вид в
Босилеградска община. В книгата са записани и се записват всички по-важни събития от дейността на училището след освобожде
нието от фашизма. Като такава тя е своеобразно свидетелство за
възхода на учебното дело в този край през 40 свободни години
на социалистическа самоуправителна и необвързана!
Югославия.
Социализмът коренно променя
отношението на нашенци към учи
лището. Все повече укрепва съзнанието на селяните за силата на
социалистическото образование и
възпитание. В учебните стаи десетки палави планинчета започват не
удържим поход по широките тра
сета на новия живот. В Долна
Любата много бързо се явява осгър недоимък на учебни помещения. Затова през февруари 1947 го
дина Местният народоосвободите-'
лен отбор взима решение към реновираното училище да се пристрои учебна стая за нуждите на
прогимназията. Изграждането на
стаята започва на 1 април същата година, а Окръжният народо
освободителен отбор от Враня отпуска 10 000 динара с които да бъде заплатена работата на майстоСТРАНИЦА 8
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рите. Жителите на селото доброволно докарват необходимия строителен материал,
През учебната 1947/48 година
за пРЪв път се установяват две поЛУГ°ДИЯ и зимна ваканция (от
1—10 февруари). Колективът на
училището поема/ отговорни и обе
мисти задачи в борбата против не
грамотността. В центъра на селото и в махалите „Гашевица", „Ши
Р°ки ДОЛ", „Кози дол", „Мишинци"' »Шугл‘евци", „Клагье" и „БързаЦи” се провеждат -аналфабетски
курсове за жени. На 15 март 1948
година започва строеж на нова
сграда за нуждите на училището.
Строежът и приключва на 20 но
ември същата година. ^Държавата
отпуска 25 000 динара, а материала пак доброволно обезпечават
долнолюбатчани и родителите на

учениците от околните села.
Акцията по ограмотяване на
възрастни продължава с иенамален
интензитет и през учебната 1948/
/49 година. Организират се основен и висш курс по ограмотяване.
Задачата изпълняват учителите от
Полугодията се
про гимназията.
разделят на по два класификациопни периода. Учителите и учениците съвместно с организациите на
Партията ✓ и Народния фронт организират тържества по случай 29
ноември — Деня на Републиката
и 1 май. Училището се назовава
на името на великия български
поет и революционер Христо Ботев и на 2 юни 1949 г. за пръв път
се отбелязва Денят на училището,
В тези тежки и славни години,
минали под знака на двеиза „Ня
ма почивка, докато се обновява
страната"
и в
свръхгероичната
борба против информбюровските
клевети и сталинският натиск, мла
дата социалистическа власт полага
особени грижи за стандарта на
учениците. През учебната 1949/50
година в училището се открива
столова, в която топла закуска получават 168 ученика. В III прогим
назиален клас занятията приключ
ват на 20 май, а в 1 и II клас на
31 май (през тези години учили-

щето работи като четирикласово
основно училище и прогимназия
или нисша гимназия с 3 класа),
. Броят на учениците продължа
ва да расте, така че през феврузри 1951 година се ражда инициатива за построяване на ново, голямо и съвременно училище. Око
лийският народоосвободителен от
Зор в Босилеград оформя тричлен
иа комисия, като й доверява задач-зта да утвърди най-подходяща локация за ново училище. Комисията определя място до кооператив
нид дом, но местната власт не извършва експропияция и годината
минава без конкретен резултат в
инициативата.
реализацията
на
През 1951/52 година в училището
сс учат 174 деца. Учителският колектив и населението издигат нова
инициатива: в следващата учебна
година да се открие и IV прогим
назиален клас. За целта родители- 1
тс обезпечават над 20 чинове, ма
си и столици. Мечтата им се сбъДва и от учебната 1952/53 година
училището в Долна Любата работи като пълно основно училище
или така наречена „осмолетка".
— Следва —
Подготви: Кирил Георгиев
Братство * 1 февруари 1985
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Младежка трибуна * Младежка трибуна •
КАЗАХА...
Силвия ЖУГИЧ — РИЯВЕЦ, председателка на СК
на СЮСМ:

Младите искат да живеят
в братство и единство \
За да не бъде и занапред „нещо второстепен
но” в живота на младите. Съюзът на социалистичес^ката младеж трябва да тръгне от периферията към
центьра на обществените събития, като си пробива
път с аргументи и решения за жизненотрептяЩите
въпроси на младото поколение
непоследователността в пр колко успява да влияе вър
към организацията си каовеждането на договориху общественото решаване.
то към „нещо второстепенте,
различното тълкуване
В това отношение се гу
нно”, защото тя не играе
на
единодушно
приетите
бят често, така че се по
същинска роля в разреша
становища. Пречат ни вси лучава привид на незаин
ването на жизнените им
тересованост.
проблеми. Някои младеж чки затваряния, всички обЩинЬки,
покрайнински и
0 Новото ръководство
ки ръководства я виждат
републикански
граници.
на СЮСМ проявява готовкато шанс за афирмация,
-.Ние искаме да живеем в
ност и решимост да се ан
като трамплин, но има и
съдружие, братство и един гажира. Съществуват мноонези, които правят сери ство, без
натрапени граго нови идеи как да тръг
озни опити за подобрява
ници.
нем напред. Ще настоява
не на общественото поло
# Същността на единст
ме да се реафирмира по
жение и повишаване
на
вото на югославската млалитическият
субективитет
дееспособността
й, но е
деж извира в социалистина Съюза на югославската
въпрос колко
успяват в
ческото
самоуправление,
социалистическа
младеж.
това.
придобивките на революЖеланитето ни е в трудоЩо се касае за . обще цията и историческия инвия процес да бъдат вклюствените субекти, мисля,
терес на работническата
чени много повече млади,
че младежката организа та класа, защото този инще настояваме да се чуе
ция, най-меко казано, не терес е и интерес на мла- , гласът на младежта. Върсе третира като равнопра дежта. Може да се говори' шим подготовка за Конвен субект. И
в живота и за еднакво общественогрес и дотогава трябва да
младите се считат за ста икономическо
положение
изправим крачка напред.4
жанти. Преобладава мне на младите, без оглед на
защото не искаме само да
нието, че те не са способсе повтарят становищата.
мястото, в което живеят.
ни за по-значителни пости
план
ф Навсякъде,
където На меж дународен
жения. Затова не смеем да
ще настояваме да дадем
бях досега, не забелязах
се отказваме след първия у младежта липса на инте
принос в борбата за мир,
тъй като 1985 е провъзгла
опит, а акциите ни не смерес, аполитичност или опо
сена за „Международна гоят да загубват дъх.
ртюнизъм. Същността на
ф На младежта съвсем
проблема е във въпроса* дима на младите”.
сигурно най-много пречи
(Из интервюто на другарката Риявек на „Народне
разрезът между прокламановипе” от Ниш)
циитс и действителността,

ПОДГОТОВКИ ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА „МЕЖ
ДУНАРОДНАТА ГОДИНА НА МЛАДЕЖТА"

Повече грижи за
младото поколение
Младите трябва да бъдат включени в об
ществените органи, в които се решават най-кру
пните въпроси от интерес за младежта
Председателят на Председателството на
СФРЮ Веселин Джуранович тези дни при&делега
ция на Югославския комитет за отбелязване на
„Международната година на младежта”. Пред
ставителите на комитета информираха Джура
нович за активността във връзка с реализация
та на задачите, набелязани в документа на Об
щото събрание на ООН, с който 1985 година
бе провъзгласена за „Международна година на
младежта”.
След като подчерта значението на инициа
тивата на ООН, Веселин Джуранович каза, че
пред нашето общество неотложно се поставя
задачата за изработка на задълбочена, всестра
нна и конкретна стратегия за укрепване на об
щественото положение на младите в светлината
на генералната политика на Съюза на югослав
ските комунисти. Младите трябва да бъдат вк
лючени, каза Джуранович, в обществените ор
гани, в които се решават най-крупните въпроси
От интерес за младежта (трудоустрояването, об
разованието и пр.). Гласът на младите трябва
по-силнб да се чуе и в борбата против соци
алните разлики, а за афирмация на възнаграждаванетО според резултатите на труда, последо
вателно осъществяване на данъчната политика
и други важни обществени акции.
Младежта трябва да реагира бързо и ефи\ касно против всички националистически и шовинистически ексцеси, в които участвуват и
млади, като се застъпва за укрепване и облаго
родяване на придобивките от нашата револю
ция — заяви Веселин Джуранович.
ПРИКЛЮЧИ ПЪРВИЯТ ЦИКЪЛ НА АКЦИЯТА
„МЛАД РАБОТНИК — САМОУПРАВИТЕЛ" В ООСТ
„ДИМИТРОВГРАД”

Пернца Ранчев—най-добър
Незаетостта е най-голям
между най-добрите
проблем нг младежта

Горан ГНУС, председател на РК на ССМ в Сърбия:

Отношението на обществените субекти към трудоустрояването на млади е критерий за оценяване
отношението на обшеството към младото поколение

ф Дилеми вече няма:
е
най-голям
незаетостта
проблем на младежта. Незастостта отнема възможпостите за истинска социмлади* човек,
ализация на
цял 6.
на младежта като
Затова за ССМ и, цялото
общество не може да има
по-важна задача
ми райето на възможност^
за ускорено трудоустр
нс на млади квалиериц 1
ни кадри.
Обществ
акция по разреше®"“
този проблем
3 ‘
с
трябва да се отл“^
координация на
та на обществените суоск
ти и с енергично осуетя»
не на незаконните “Р“ „
в областта на трулоустро*ването. Днес труд“0

викват „недоволство сред
жем да уверим младите
младежта, но младите не
хора, че не всеки нов ра
искат да си служат със
ботник е приет с помощта
средства, чужди на наше
ма влиятелни роднини и
приятели и този факт тря- I то социалистическо обще
ство. Не се касае за „ребва Да имаме постоянно
волюционно търпение”, ка'предвид. Налага се пробле
кто казрат някои, а за от
ма да наблюдаваме и от
говорност на младежта за
един друг аспект. Хайде да
настоящето и бъдещето на
се попитаме самокритич-.
нашата страна.
НО:• кой млад човек нетър
• В разискванията по
си , от баща СИ да му накой
батя
този
въпрос често пъти се
или
мери връзки
казва, че на село, в сел
ща казва иа детето си- отено че няма ни мо- ското стопанство, съществу
кри^ ^ звкйнно право
ват големи възможности
' а му търси връзки?
за смекчаване на незаетод _ Бавността в разрешастта, но младежта не иска
т0 на проблема, как- да живее на село. Прито„ връзките, митотр, кова обаче се забравя, чс
пупцията и други незакон- жизнените условия на сеот\/и гфО0ви в областта на
ло са много по-лоши
тпудоустройването предиз
колкото в града,
груд у
(Акценти из речта на Г. Гнус на съвместно заседание
„а председателствата на МОК па ССМ и МОК на
сстн' „ Ниш)
К. Г.

За изключителни трудови резултати и усърдно ангаорганйзации
обществено-политическите
жиране в
Ранчев получи грамота, книги, автор на които са
йосип Броз Тито и Едвард Кардел, и увеличение на
личния доход за декември с 15 на сто
13 основната организация трудовите единици на ор
ганизацията бяха провъз
на сдружения труд „Дими
гласени: Цана Милева в
тровград” нсотдавно . бяха
сумирани резултатите на трудовата единица „Обувпървия цикъл на акцията ки", Росица Тонева в тру
„Млад работник — самоу- довата единица „Техничес
ка гума” и Милисав Пет
правитсл”. Комисията
за
ров в трудовака единица
следене на акцията оцени
„Метален цех”. За осъще
резултатите на около 170
млади работнички и ра(?о ствените резултати те са
тника, и въз основа на наградени с увеличение на
оценките си за най-добър личния доход за декември
млад работник — оамоуп- с 10 на сто.
заключенията
Съгласно
равител провъзгласи Пери
ца Ранчев, работещ в тру на Акционната конференция на ССМ в ООСТ „Ди
довата единица „Платна и
фолии". За изключителни митровград" през януари
започна
нов цикъл на ак
трудови резултати и усър
дно ангажиране в обше цията „Млад работник —
ствепо-политическите орга самоуправмтел", който ще
Ранчев
получи приключи през май т.г.
иизации
Резултатите на участвува
грамота, книги, автори на
хоито са Йосип Броз Ти щите в акцията млади ра
то и Едвард Кардел, и увс ботници и работнички ЩС
личение на личния доход бъдат сумирани в навече
рието иа Деня на младо
за декември с 15 на сто.
стта.
За най-добри млади раПредраг Димитров
ботници-самоуправители в
СТРАНИЦА 9
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ЩК ОСТАНЕ ЛИ БОЛНИЦАТА

В ДИМИТРОВГРАД?

ЗАКОНЪТ ПРЕДВИЖДА ЕДНО —
ГРАЖДАНИТЕ ТЪРСЯТ ДРУГО
Становище е, че болницата и родилният дом тря
жка" ма болницата тряб
бпа и занапред да си останат в Димитровград
ва да се намери начин да
ос обезпечат посредством
издигането на здравна
И така, закона предвиж самоуправитслио сдружава
та заЩита на по-високо ра
да едно. а гражданите тър
нс или някой друг начин.
шшще от досегашното е ос
сят друго — болницата да
Инак в здравната служ
новна задача, която се по
С11 остане в Димитровград.
ба на общината сега са за
сгавя пред здравните раНаистина, неоспорим е фа сти 22 лекари по обща пра
оотницн в Димитровградскта, че един болничен ден
ктика, специалисти и зъбо
• ка оощина. Естествено е,
в
Димитровград
струва
лекари.
Без оглед на то
че това зависи и от мате много по-скъпо отколкото
ва, чс
този брой на ле
риалните възможности на
е обикновено (поради ма
карите
с
сравнително гол
сдружения труд в оощиналкото число пациенти), но
ям, за
гинскологически,
та, и по-широкото общсст факт е и това, че болница
певрологически и болести
во. ь подкрепа на това го
та тук съществувала по-ра
на вътрешните органи, ид
вори факта, че в момента
но, а известно с, чс родил
ват специалисти от
Пи
с помощта на по-широка
ният дом оказва твърде
рот. До края па годината
та общност успешно се ре
качествени услуги. От дру
и този проблем ще бъде
ализират програмите за
га страна преместваме не разрешен със завървшне
доизграждане и реконстру волницата в Пирот сигур
ог
специализация на лека
кция на старата част от
но ще увеличи и инак тру
ри от Здравния дом в Ди
•здравния дом в Димитров дностите на предимно ста
митровград. Но и покрай
град и изграждане на две
рите хора, които са из всичко това необходима е
нови амбулатории в села
вън центъра на общината
1ю-добра\ организация на
та Поганово и Долна Нсвп за които болницата
и
работа в самия Здравен
ля, което значително
ще
сега е далече. Що се от
дом. .
подобри здравеопазването
нася до средства за „издърА. Т.
във всички райони на общи
ната.
ЕКСПЛОАТАЦИЯТА И ВЪЗОБНОВЯВАНЕТО НА
— В сегашния момент
ГОРИТЕ В БОСИЛЕГРАД СКА ОБЩИНА
обаче,
най-голям
проб
лем представлява дали бол
ницата с родилния дом да
остане в Димитровград или
не, изтъква Цанко Костов,
Счита се, че годишно в
жението на
гораните ще
секретар на Самоуправите
Боснлеградска община се
залесят около 110 ха го
лната общност за здравна
сечат към 25 000 кубичес лини, от които 60 ха в
защита в
Димитровград.
ки метра дърво, от коичастн ия
сектор,
На
Защото, новият Закон за
то към 6 хиляди в общес още 110 ха ще извършат
здравна защита предвиж
твения, а останалите в ча
мелиорация на млади гори
да, че
болнични
легла
стния сектор. Всич
и подмяна на изсъхнали
може да имат само меди
ко обаче, което се „уншцо
фиданки. •
цинските центрове, а та
жи" през една, няколко
Няколко факти потвър
къв съществува в Пирот.
кратно се увеличава под ждават грижата за възоб
Гражданите и
трудещите
меня, т.е. възобновява през
новяването
на
горите:
се в Димитровградска об следващата година. В това
производството на целоку
щина, с оглед специфично
отношение особено вни пния необходим посадъ
стите на общината търсят,
мание се посвещава на въз
чен материал на повечето
а такива са и нашите ста
обновяването на боровите места в общината и запла
новища, болницата с роди
гори ,за които се казва.
нуваните около 5,35 мили
лния дом да си остане в
че са една от перспективи
она динара, които
тази
Димитровград — без оглед
те на общината.
година ще се изразходват
дали Ще бъде в състава4 на
за залесяване и поддържа
Здравни^ дом в Димитров
През настоящата годи
не на млади гори, са са
град или Медицинския цен
на .например. Горската се
мо едни всред тях.
тър в Пирот.
кция в Босилеград и ДвиВ. Б.

Все оовече нови гори

+
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Да се пеш електрическият ток
На 21 януари председа
телят на Общинския син
дикален съвет
в Димитровград свика заседание,
на което
присъствуваха
всички представители
на
първичните
организации
на Съюза на синдикатите
в Димитровград, на което
се разисква за енергийно
то положение в Региона и
общината.
Макър че времето се за
топли и снегът започва да
се топи. необходимо е да,
се предприемат . конкрет
ни и спешни мерки
за
икономисване на електри
чески ток, защото студо
вете предизвикаха почти
неконтролирано
изразход
ване на същия. Именно в
региона все още се изразходва
електроенергия
с 20 до 25 на сто повече
от позволеното, с което

Нишки регион е на първо
място в Републиката. В Ди
митровградска община до
20 ягуари е изразходвана
електрическа енергия около 52 до 60 х. киловатчаса
дневно или 15 на сто помалко от позволеното. На
това е повлиял факта, че!
гумарата, която най-много
изразходва ток и „Циле",
няколко дена и кожарата,
не са работили. Вече пър
вият ден след започване на
работа на споменатите тру
дови организации са изра
зходвани с 13 на сто пове
че електроенергия над по
зволеното количество. За
това е заключено да
се
предприемат строги мерки
на икономисване на елек
трическия ток. В смисъл са
изразходвани с 13 на сто по
вече електроенергия
над
позволеното
количество.
Затова е заключено да се

у
' САМОУПРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ НА ИНТ„,
РЕСИТЕ ПО ЗАЕМАЩ, НА РАБОТА В БОСИ
ЛЕГРАД ОБЯВЯВА ВАКАНТНИ РАБОТНИ
МЕСТА
'(

СЪОБЩЕНИЕ
ОСВЕДОМЯВАНЕ НЕЗАЕТИТЕ РАБОТНИЦИ
'СЛЕДНОТО:

ЗА

1. НЕЗАЕТИТЕ РАБОТНИЦИ, КОИТО НЕ СЕ НА
МИРАТ В. ЕВИДЕНЦИЯ НА НЕЗАЕТИТЕ, А ЖЕЛА
ЯТ ДА СЕ ЗАРЕГИСТРИРАТ В СОИ ЗА ЗАЕМАНЕ
НА РАБОТА ТРЯБВА ДА/ ДОСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ
ДОКУМЕНТИ: работна книжка, която издава компе
тентен орган към ОС в Босилеград; доказателство за
броя на членовете в домакинството и за дохода от
селското стопанство през миналата година на обра
зец, намиращ се в СОИ за заемане, а издава го ком
петентен орган към ОС в Босилеград; доказателство
за средния личен доход от миналата година на зает
член в домакинството, което издава организация или
ведомство, в което е зает членът (членовете) на дома
кинството; доказателство за пенсията на член (чле
нове) на домакинството; доказателство за училищната
подготовка.
2. НЕЗАЕТИТЕ РАБОТНИЦИ, НАМИРАЩИ СЕ В
ЕВИДЕНЦИЯ НА НЕЗАЕТИТЕ КЪМ СОИ ЗА ЗАЕ
МАНЕ ТРЯБВА ДА ДОСТАВЯТ: доказателство за
броя на членовете в домакинството и за дохода от
селското стопанство през миналата година на обра
зец, намиращ се в СОИ за заемане, а издава го ком
петентен орган към ОС в Босилеград/ доказателство
за средния личен доход от миналата година за зает
член на домакинството, което издава организация или
ведомство, в което е зает членът (членовете) на до
макинството; доказателство за пенсията на членове
на домакинството.
• ВСИЧКИ ПОСОЧЕНИ ДОКУМЕНТИ ТЕЗИ ЛИЦА
СА ДЛЪЖНИ ДА ДОСТАВЯТ НА СОИ ЗА ЗАЕМА
НЕ ПО ВРЕМЕ НА РЕДОВНОТО ОБАЖДАНЕ И
ТОВА: — Лица които се явяват всеки месец най-къс
но до 28 февруари 1985 година; — лица, явяващи се
на шест месеца, най-късно до 31 март 1985 година.
© ВСИЧКИ ЛИЦА ДОКОЛКОТО ТЕЗИ ДОКУМЕН
ТИ НЕ ДОСТАВЯТ В ПРЕДВИДЕНИЯ СРОК ЩЕ
БЪДАТ ИЗЧИСЛЕНИ ОТ ЕВИДЕНЦИЯ.
® НЕЗАЕТИТЕ ТРЯБВА ЛИЧНО ДА СЕ' ОБАЖДАТ
И ДА ДОСТАВЯТ ТЪРСЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ.
По-близки информации могат да се получат в общ
ността по заемане всеки работен ден от 6,30 до 14,30
часа.
СОИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА РАБОТА В БОСИЛЕГРАД
Конкурсната комисия на Трудовата общност па Об
щинския секретариат за стопанство, финанси, урба
низъм, строителна и комунална
дейност към Об
щинската скупщина в Босилеград обявява

КОНКУРС
за приемане на един стажант за изпълняване задачи
те на строителен инспектор и инспектор на явните
пътища
••
• Работата е за определено време, т.е. до завърщане
на работника от ЮНА.
УСЛОВИЯ: Строителен факултет, относно седма сте
пен на професионална подготовка.
• С молбите кандидатите трябва да доставят: кърщелно свидетелство, диплома за завършения факултет
и удостоверение, че срещу тях не се води углавно
дело.
® Молбите с посочените документи
в срок от 15
дни от деня на публикуването се изпращат до Кон
курсната комисия на Трудовата общност на Общинския секретариат за стопанство, финанси, урбанизъм,
строителна и комунална дейност към ОС в Босилег
рад.
• Непълните и неподадени в срок -молби няма да
се разглеждат.

предприемат строги мерки
на икономисване на еле-,
ктрическия ток. В
този
смисъл да се намали из
разходването във всички
трудови организации и да
се \ изготви програма
за<
икономисване, а за осъще- “
ствяване ,на тази цел да •
Комисията за трудови отношения в Основната
се ангажират всички ръко 2
организация на сдружения труд търговия на дре
водни, самоуправителни и ■ бно „Слога" в Босилеград
обществено-политически
“
дава
структури в трудовите ко-‘ !
лективи. За да се намали ■
ОБЯВА
изразходването за 15
на • за приемане на РАБОТНИК (за строене и поддър
сто нужно е да се премах Г жане на строителни обекти), изпълнител — 1
кат всички празни ходове . » УСЛОВИЯ; вкв или КВ зидаро-дърводелец, или
на машините, да се нам а-* ; III степен на професионална
подготовка, спели осветлението в халета2 циалност зидаро-дърводелец, с положен стажан
та, а също и уличното ос- * тски изпит.
Еетление. Необходимо е да
; # Молба
с удостоверение, че кандидатът не е
се намалят разходите
на 2 под следствие и кръщелно свидетелство, се по
електрически
ток и
по • дават на адрес: ТО
„Босилеград", до Общата
домовете, за да не се сти | служба в Босилеград, в срок от 8 дни от деня
гне до принудителни изкл- 2 иа публикуването на обявата.
ючвания.
2
0 Неподадени в срока и молби.с непълна доку
А. Т.
ментация няма да се разглеждат.
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„АСЕН БАЛКАНСКИ" НА

ПРИ СПОРТНОТО
БОСИЛЕГРАД

ДРУЖЕСТВО „МЛАДОСТ"

в

Формирана пионерска
футболна школа
По инициатива на гру
ната игра и
провеждаме
па любители на футбо
различни гимнастически
ла, Скупщината на спорт упражнения,
необходими
ното
дружество
„Мла
за футбола, а когато вре
дост" в Босилеград, на по
мето се подобри ще започ
следното си заседание, ме
нем с работа навън, къде
жду другото взе решение
то ще имаме повече кон
при
футболния отбор да
такт с топката.
се открие пионерска фут
Инак, в изготвената про
болна школа, която тези
грама за работа, заплану
дни и започна с
работа.
вани са и футболни състе
Понастоящем
в Школата . зания (срещи) между два
са зачленени 16 пионери,
отбора,
които ще бъдат
от 9 до 16 години, преди
формирани от пионерите.
всичко
отлични ученици,
Запланувани са и футбол
което е и едно от
усло
ни срещи с отбора от шко
вията за записване в шко лата и пионери от подве
лата.
Разбира се, броят
домствените училища в
не е определен така,
че
Бистър,
Горна и Долна
имат възможност и други Любата. Ведно с тези сре
пионери, които имат же
щи, както ни уведоми Ко
лание и на които дадат съ
вач, ще имаме
възмож
гласие родителите им, да
ност да видим и пионери
се запишат в нея. Школа от тези основни училища.
— В работата на школа
та засега работи три пъ
ти седмично, във физкул
та особена помощ очаква
ме и от преподавателите
турната зала на основното
училище в Босилеград, а
по физическо възпитание
основните
училища
основните, понятия и пра при
— добави
председателят
вила на футболната игра
на
Скупщината,
Здравчо
на младите „привържени
Манасиев.
ци на футбола предават
Томислав Ковач, един от
Да кажем и това, че са
инициаторите за формира
в ход подготовките и за
не на школата, съвместно
откриване, на
пионерска
школа по шахмат и атле
с треньора Георги Георги
тика, за които както казва.
ев.
Манасиев има добри усло
вия за работа.
В залата, казва
Ковач, запознаваме пионери
М. Я.
те с правилата на футбол
ЩРИХИ ЗА ПОРТРЕТ

ще стане отличен баскетболист.
Пълна афирмация спе
челва след отбиване
на
военната си повиност. Със
195 сантиметра височина,
става главната опора в от

В. Сотиров
бора. Един е от най-заслужилите, че отборът вся
ка година минава във висш
ранг на състезания. А миналата година, с пълно ос
иование, може да се мре
че година на неговия усмех. Става пръв център в
отбора и е един от найполезните играчи. Неумо-

ГОДИНИ

Достойно за юбилея
• ЩЕ бъде ЛИ ИЗГОТВЕНА МОНОГРАФИЯ ЗА ТОВА
СКО СПОРТНО ДРУЖЕСТВО?
дини сравнително успеш
За спортното
дружест
во „Асен Балкански" от
Димитровград
тази годи
на е юбилейна; четириде
сет
години
сравнително
успешна
спортна
дейн
ост. Дружеството е сфор
мирано
непосредствено
след освобождението на
страната през 1945 година.
Основната цел на дружес
твото е да развива масо
вия спорт сред младежта,
трудещите се и гражданите.
В периода на четириде
сетгодишната си дейност
дружеството е имало раз
лични
спортни
отбори:
по футбол, баскетбол, во
лейбол и хандбал. Извес
тно време са просъществу
вали атлетически клуб
и
колоездачно
дружество.
Всички отбори и клубове
са се състезавали с проме
нлив успех,
като някои
от тях са постигали и вър
хови резултати.
По-старите
димитровградчани, спортни дейци
и спортисти с особено чув
ство на гордост си спом
нят, че баскетболният от
бор се е срещал с най-ели
тни отбори в страната, ка
то например с „Цървена
звезда" от Белград. В оне
зи дни за нашето градче
това е било същински пра
зник: гостуващите отбо
ри на железопътната гара
в Димитровград е посрещала духовата музика на
гимназията. И което
е
още по-важно: „Асен Бал-

кански" е бил достоен
перник на гостуващите
бори.
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спорт спадн$ интереса, въ
преки че и днес мнозина
считат (а има и сили) то
зи отбор да възобнови дей
ността си.

съ
от

В един период футбо
СЪЩИНСКИ
лът доживява
биват
разцвет: в града
сформирани два отбора —
„Спортист" и „Работник".
Привържениците на фут
бола се разделът на две
групи и взаимните им сре
щи протичат в доста „гореща" атмосфера. Сетне
се
двата отбора отново
обединяват и пак започ
ват да играят като един
„Асен Балкансотбор
ки".

Да кажем и това,
че
спортните
терени са
се
местили в града и че сега
шният спортен център
с
прекрасно футболно игри
ще, 1$оито имат и трибуни,
баскетболно и хандбално
игрище, стрелбище за спор
-тна стрелба.
В юбилейната
годишни
на би трябвало да се изго
тви монография за чети
ридесетгодишната
спорт
на дейност в града. Писаните материали не са мно
го, но все още има спорт
ни дейци и спортисти, ко
ито живо, си спомнят
за
развитието на спорта, спо
ртните резултати, усилия
та на града да се постро
ят спортни обекти в пр.,
материали,
които
биха
представлявали особен ин
терес в проучването
на
физическата култура и
спорта в Димитровградско.
В тази насока се предприе
мат определени начинания,
които сигурно ще задоволят интереса на интересува
щите се за тази област в
човешкия живот.
Ст. Н.

в
Волейболният отбор
съпредишните
години
що е постигал завидни ре
зултати. Няколко поколе
ния волейболисти са били
същински трепет и страх
за противниковите отбори.
Волейболът е имал (а и
днес има), пламенни привържници, но за съжаление
такъв отбор вече не съще
ствува години наред.
Хандбалният пък отбор
е просъществувал няколко
години с добри изгледи да
се класира в по-горни ран
гове на състезания.
Неоснователно и към този
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Неведнаж е констатира
но, че за избухване на за
раза
поради
нехигиена,
не трябва много.
Неведнаж също е констатирано,
че нещо подобно в Дими
тровград може да се слу
рно „събира" всички топ
чи да не речем всеки час.
ки под неговия и противПо-старите хора в града
знаят, че преди
нашият
пиковия кош. Сега му е
град
е имал и „сточни гро
още по-трудно, понеже от
бора напусна
Горан Ве бмща", намиращи се неда
леч от гробищата. Селата
шович, така че цялото бре
от Забърдието също
са
ме се стовари па негови
плещи, макар че е един • имали нещо подобно. Всъ
щност всяко село е имало
от най-младите членове в
определено място за зако
отбора.
паване на умрели живот
Както всички баскетболи
ни. Днес, когато възмож
стм и любители на баскет
ностите за поява на зараз
бола и него боли, че Ди
ни болести и епидемии са
митровград няма
зала и
значително намалени, а в
чс проблемите на спорта
Димитровград като че ли
ме оа решени най-добре.
с обратен случай. Става ду
Но това не му пречи да
ма
за градската депония
дава максимално на всяка
за боклук, която се нами
среща само му пречи, че
ра на Козарица.
всички тези мачове се иг
Що се отнася оамо до бо
раят настрана (в Пирот) и
че димитровградският от клугоа не е опасно, защото
на
подобен начин и други
бор никога не е домакин
разрешават този проблем.
в правия смисъл на думаОбаче, на депонията все
■га.
кидневно може да се на
Да кажем накрая, че не
с пренебрегнал и следване мерят отпадъци от вътре
шни органи на добитък от
то си, зарад баскетбола.
Редовен е студент на ико касапницата, която там из
хвърля
всичко онова, кое
номическия факултет —
то не е за продажба. На
втори курс. И тук, както
мястото, където тези неща
под кошовете, успешно се
се изхвърлят,
постоянно
справя със задачите си.
има глутница скитащи ку
чета.
Д. Ставров

НЗРАПНА С ОТБОРА
Баскетболният
отбор
„Асен Балкански" е един
от най-силните отбори в
Сръбска лига — група „Из
няколко ве
ток". Покрай
т“
терани, един от най-заслу
жните за това е и младият
център Владислав Сотиров.
Младият баскетболист
с роден на 14 май 1964 го
дина в Пирот. Започва да
спортува почти от детски
дни, а особено го привлича
баскетбола. За щастие
и
ръстът - му позволява
да
упражнява този спорт.
С
активно
спортуване
започва преди четири
го
дини. За негово щастие по
това време започва и въз
ходът на
димитровградс
кия баскетбол.
С група
млади средношколци
на
бързо влиза в първия съ
став.
Трудно е да
се
избори място в конкуренцията с по-Ьъзрастните. По
това време в
Димитровграл играят и двама ниш
ки баскетболисти — Йоси
пович и Вешович, па е о«Де
по-трудно да се
осигури
място в първата петорка.
Но веднага се забелязва,
че се касае за изключителен талант и че Сотиров
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Често се случва да раз
вличат шкембета или чер
ва и по-близката околност
на града. Ако
към това
добавим и отворените кон
тейнери на
„Комуналац"
за боклук, в които хора
та хвърлят буквално всич
ко, може да се замисли ка
кви „благоприятни" усло
вия се създават за избух
ване на заразни болести.
Специалистите казват, че
от заболелите (и здравите)
вътрешни
органи на жи
вотните, посредством куче
тата, най-лесно се пренася
ехинококоза, която предиз
виква заболявания от ку
чешка тения, в Здравния
дом в Димитровград каз
ват, че преди известно вре
мс са регистрирани два—
три случаи на ехинококо
за, които са навреме за
белязани и залечени. Не е
ли това сигнал за аларм?
Нима изкопаване на
ед>
на дупка или ров с помощ
та на булдозер струва по
вече отколкото избухване
на неконтролирана зараза.
В чия компетенция е
да
забрани на
касапницата
по този начин да изхвърля вътрешните отпадъци
на животните или да ги на
кара на съответен начин
да ги съхраняват, запазва
неселейки здравето на
чисто.
А. Т.
СТРАНИЦА 11
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# НАШЕНСКИ ИСТОРМЙКИ

Така е, синко!
Стоян и Иван били баща и сит от
село Извор (Босилеградско). Един ле
тен ден съседът им Петър решил да
събере така наречена тлака — голяма
група косачи, за да намали работата
си, и разбира се повикал и Стойна.
Тъй като на село е обичай на тлаки да се . викат и начеващи косачи, Пе
тър повикал и току-що възмъжалия
Иван да „мърси" на „опашката" и да
учи от възрастните косачи.
Косачите косили мъжки, надпревар
вали се и в шегите, и в работата, все
докато стопанинът не ги повикал па
обед. Момчето обаче обичало да се
прави ербап, както казват нашенци, и
не се примирявало с- факта, че никой
не похвалил „майсторията" му.
Затова решило само да повдигне
ХУМОР
— 1<ак заключихте, че
рецептата за наркотици е
фалшификат?
пита слс
дователят аптекаря.
— Беше четливо написа
на.
— Защо ти е толкова из
цапан балонът?
— Падна ми снощи в ка
лта.
— Нима не можа да го
задържиш?
— Ами и аз бях в него...
— Не разбирам защо ти
пречи, че пуша?
— По две причини: пър
вата е тази, че е вредно
за организма.
— Вредно? Ами аз 20
години пуша, и пушенето
още не ме е убило.
— Това е втората причина.

Жено, днес те застра
ховах на 100 милиона ди
нара.
— Хубаво от твоя страна.
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— Така е, синко! Ти за две години
ме научи да кося, а аз за седмнадесет
не можах да те науча как се яде хляб.

— Нима нс е?
Какво
още бих можал да нап
равя за тебе?
— Наистина, нищо Г10
•кече... на този свят!
Баша се завръща у дома
и започва да разказва на
малката си дъщеря за сво
яга секретарка:
— Тя е едно трудолюби
во момиче, а при това е
н краспвичко.
Същинска
кукла.
та дъщерята — затваря ли

Записал: Радко Стоянчов
— Като е такава — пиочи, когато легне по гръб..

13 лекарски кабинет ле
карят се обръща към паци
сита:
— Сега ми казвате, че
пиете по 8 бутилки бир^
дневно, а миналия път ка
захте, че сте пили са
мо по 3?
— Да — отговаря пациентът
но миналия път
е мене беше и съпругата
ми!

шшт РОСТТА ПРЕЗ ВЕКЩТЕ
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— Вие живеете в тази
къща под наем?
— Не, може да се каже,
като наемодател.
— Как така?
— Вече десет месеца не
плащам наем.

номера си. Използувало едно кратко
затишие около софрата и важно каза
ло:
— Такто ми много лошо косеше и
кой знае докога Щеше да „разсипва"
тревата но нашите ливади ако не бях
аз да го науча как си коси.
Косачите се смутили от внезапния
„ербанл7>к" на Иван, сноглсдиали се и
замълчали, а Стоян се намерил в мно
го неудобно положение. Тогава бащата
решил да прекъсне неприятната ти
шина :

:
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Който се хвали пред тези, които го познават, заслужено прави сам себе си за смях.
Езоп
Когато попитали чия глава с най-красива,
■ костенурката показала своята.
Адигска
Колкото по-малко умение
голямо самомнение.

:
:
:
.*
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Японска

:

Умният хвали КОНЯ си, полуумпият — жена си, а глупавият
себе си.
Башкирска
Гордсливостта заминава па кон, а се вр!>ща
пешком.
Италианска

баницу

Наскоро у Димитровград че иацраимо све
чану ссдницу на слектричньат одбор.
Опи га кръстили одбор за електрифи
кации, ама мене ми но згодно да га
окам тека. На туйа свечаиу седиицу че буду
изокаии нредставници оди сва села, оди Дистрибуцийуту, председници на общииу и друЬи
гоейе. Че окамо и нредставници на войскуту.
ХЬи най-нанред би требало да окайу оти без
войскуту... Че буду ноде/ьена признава и наградс на иай-заслужните и иакраят тия електрични одбор че буде разнущеи оти више нема се
ла за електрификацийу.
Мене малко ми йе жал йер више нема да
има онейа убаве среще с войницити и свечано
пущаме на струйуту ка се сви провеселимо и
ноиграмо, ако смо стари.
Убаво време настану да можемо и ние на
село да видимо кво по свет стая. А и онака
убаво: пойдем при кравете —сийалица, при ов
цете свитие, при прасето, при кокошйете (е за
кокошЬете лъжу тия що кажу дека ако упалиш
почгьам че помисле дън йе па че снесу йош по
яйце. Я проба ама нища).
Кой има чекиЬар смел>е си брашънце, и
тека... убава работа. Ама я друго нещо сакам
да ви кажем. Кьв смо усукан народ! Са прачан»е и бил чан. е не су задовол>ни що су добили
видело и ноч&ам, него сакайу и трофазну струйу. Демек че н>им требе много тая трофазна
стРУя Да може да прикаче разне маппше, а тайа
що йе само с две жичйе н»им слаба. Па кво си
они мисле, кой од нас старчоцити що смо остали на село че управл>ава тея маппгае? Па и то
ва не йе важно.
Яко може на директоратога на дистрибуцийуту баща у сред Жежушу да има све машине
и да работе на струйу само с две жице, що да
неможе и у Било или у Прачу.
Сакаю синдраци, чак и петицийу напрайили
и се изподписали. А заборав.льайу с кву муку и
зор йе дошла струйата и колко паре са требу
за йош две жичйе. Истина смо усукан народ.
Сакамо преко зеляник —т баницу.

толкова по-

5■
■

Поено зешк

X

:
:

<Мж-цми

Стабилизация

