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БАБУШНИЦА

НОВОГОДИШНО ПОСЛАНИЕ НА ПРЕДСЕДА
ТЕЛСТВОТО НА СФРЮ

До 1990

ЯСНИ ЦЕЛИ НА
ПО-НАТАТЪШНОТО
РАЗВИТИЕ

по-стройно развитие

На проведената
сесия не са постигнати заплачи
на • Общинската скупщина раните резултати.
в Бабушница в
предпосПредвидените
капита
ледния ден от
миналата ловложения
през изтекгодина най-голямо внима лия средносрочен период
ние беше
посветено на • са
реализирани само с
проекта на средносрочния 50,20% — вложени са об
развоен план на общината що 852,6 милиона
дина
От 1986 до 1990 година.
ра. Не
са осъществени
Както в уводното изло плановете за активизира
жение във връзка с този не -на ми«а „Ерма" и реко
важен
документ изнесе нструкция
на
тъкачния
Йован Джокич,
председа цех ,в „Лужница’'.
тел
на
Изпълнителния
И при затруднени усло
съвет
при
Общинската вия на стопанисване, през
скупщина, в
предстоящи изтеклия средносрочен раз
те пет години ще бъде не воен
план общият доход
обходимо да бъдат вклю- е растял средно годишно
чели всички субективни с 38,3%, доходът с 34,7%,
сили, за да се
създадат а чистият доход с 31,3%.
неообходимите
материа* В разпределението е забе
лни кадрови, обществени леже«а теНДенция на спа
и др. предпоставки за по- дане на средства за общо
и и съвместно потребление.
динамично стопанско
за укрепване
обществено развитие
на Средствата
община на материалната база на
тази изостанала
Както сдружения труд са увели
в Нишки регион,
изнесе Джокич, през из чени с 37,9%.
Размерът
теклия
средносрочен пл на средствата за акумула
ан, поради
затруднените ция е намален от 6,9% в
условия «а
стопанисване 1980 — на 5,8% в 1985 го
суровини и дина. В Бабушнишка об
недоимък на
мате- щина има 1200 търсещи ра
възпроизводствени
предимно квалицириали, е имало застои в бота,
и
образовани
производството _ напр.
в фицари
„Тигър”,
„Лужница'’
и лица.
В ооновите на новия сре
др. Също така, и в облас
план
тта па селското стопанство дносрочен развоен

ИЗТЕКЛАТА година е още една година, ко
л1° изискваше голееш усилия в Оороага за са»
раи» на неолагоприатьите стопански процеси
в преодоляването на други затруднения, Т> нови
та т»ои година влизаме рошени единно, ршьиС
адо, с повече труд и ефикасност да ти преодо
леем.
тлриехме нов Средносрочен план на иощес
твеното
развитие на страната, приехме исни»
пи системни решения до иаи-важните въпрос*,
на нашето развитие и утвърдихме ясни цели
задачи за предстоящия период, така оиезиечлх
ме основни условия за по-интензивна ькцил за
осъществяване на дългосрочната програма за
икономическа стаоидизация.
за повече производство и износ,
за ооуздава^е па инфлацията и спиране спадъ*
равнище — са паши пайнею па >хг»!зненото
важни задачи в 1зьб година, втожем да ги осъ
гчествим предимно със собствени сили, при пъл
на мобилизация и ангажиране на всеки трудов
човек, всеки орган д организация в ооществото.
Есени трябва да знае своето място, своя дълг
и своята отговорност в голямата оитка, която
водим днес за икономическа стабилизация на
страната, за по-нататъшно обществено разьлг
гие и по-успешно деиствуване на политическа
та система на социалистическо самоуправление,
п с новите успехи сме длъжни да ПОТВЪРДИМ
наши програмни определения.
освобождаване
Това е Тдтов и наш път на
на труда и
правие, по
своето бъдеще.
на
ТРИНАДЕСЕТИЯТ конгрес иа Съюза
югославските комунисти, най-високите събрани**
оХств?но-нолитическите
организации и
на
и делегатски ску птици —
изборите за делегати
които предстоят в предстоящата година
за осъществи
насърчение за повишени усилил
икономическата стабилизации
ване на целите иа
иа страната.
и по-нататъшни“ прогрес
нашата общ
И настоящето и бъдещето на
__
наши ръце. Онова, което искахме
^
Затова шт
иост са в иаши ръце.
винаги можехме
и организации - тРвбв“
чки и отделни лица
задача, за да
всичко,
което
е тяхна представлява
да направят
година
да
може предстоящата
по-хубав живот и по-сигур
крачка напред към
но бъдеще.
без оръжие И страх от
Борим се за свят
експлоатация, за рвв
без
глад
и
унищожение,
и иконо
справедливи политически
и държави.
«оправни и
между
народи
Осма
мически отношения
С такова ангажиране вървИ“а“®^°^ра1ш.

СУРДУЛИЦА

Кандидати за най-отговорни
постове в СК
тези
На
проведеното
дни заседание на Общи и
г.жя комитет ни СК в Сур
лулица беше приет прое
отчета за четиригоди
шната дейност и ориент.
ционен план и предложе
пи»та за
състава на 110
ОК на СКС, председа
вия
му. членовете
ТеЛМОК°1.а СКС и дслегаиа
партийните конгрети за
както и делегати з“
си.
в Обнай-висши постове
шиагски** .комитет
За чле»оие на ОК на
са предложени
зе
СКС
души, 10 повече от предви

та конференция
"е0
двЖта, числящите се
На трудещите ев млад^ ^ ^ граждани
към въоръжените сит и
републи.
„а Социалистическа федер^т ^ ^ „ожславаме
Югославия честитим праз'
^
Щастлива и успешн
дтрлСхвОТО НА
ПРЕ^л«ЕС^А ФЕДЕРАТИВНА
соЦИАЛИСТИческд югоСЛАвия

о ди «а президента на
СФРЮ Йосин Вро* Тмто от
14 фааруари 1*7* година издатеяспо „Братство" « 7Л»
стоево с Ордев братство в
единство овс сребърен всвсц
за особени заслуги в област
та на информативната и гра
фическа дейност и за прмиос в развитието иа братст
вото и единството между на
шите народи и народности

У

пения брой.
За председател на ОК
па СКС е предложен Ста
Яикович, директор
мепко
септембар".
„Пети
а№
СКС
секретпр И“ ОК на
кандидати !
трима
има
ЗдрВвковИч, юрРужица

ИСт ВЪВ „Власина", Раде
във
Мправич,
работник
„Влаоина" и Радивое Бе
личкович, работник в „Ма
чкатица”. За член на МОК
на СКС в Лесковац са пред
Градимир Здрапл ожени
кович, работник, Дсснмир
Тасчч,
председател на
ОК на ССМ, Лиляна Попреподавателка,
пович,
Димитриевич,
Видосав
председател на ОС и Зо
рицо Н иколич, работничка.
За делегат на 13-ия кон
грес «а СЮК е предложен
Млринкович,
Славолюб
а за 10-1ИЯ конгрес н«
СКС Грпдимда ЗдравкоИвкович, а
ПИЧ М ДИвНд
делегат ще бъде
третият
председановоизбрания
тел На Общинския коми
тет на СКС.
С. Микич

на Бабушнишка община
до 1990 година са залегна
ли задачите по осъщест
вяване на по-стройно сто
пан око развитие, за
да
може в скоро време . да
догони средно развитите
общини в региона. Пре
ди всичко, по-голямо -вни
мание ще се посвети на
използуване
по-пълното
на
съществуващите мощ
ности, като при това в
някои стопански организации се предвиждат разши
ряване и
модернизиране
на същите.
От общата сума капита
ловложения от 1 194,6 ми
лиона динара
в Х1ИМИческата промишленост „Лу
жница” трябва да
бъдат
вложени 392,4 милиона ди
нара, в
металообработва
Щата_г- 1°° милона дина
ра, като в „Балкан” се докомплетира оборудването
с най-нови машини и този цех по-пълно се вклю
чи в производствената пр
ограма на МИН в Ниш. За
разширение и модернизи
ране на цеховете в текс
тилната
промишленост
Ще се изразходват 164,2 ми
лиона динара.
И през следващите пет
години
Ел ектро дистр и б уция ще продължи с под
мяната и
реконструкция
та на мрежата с ниско на
прежение
като за целта
Ще
бъдат
изразходвани
538 милиона динара. Зна
чителни средства Ще бъ
дат вложени и в подобре
нието на селското стопан
ство, гостилничарството и
туризма
и др.
отрасли.
Предвижда се заетостта
средно годишно да расте
с 4,1%.
НОРИ
НИЯ

КАДРОВИ РЕШЕ

Поради изтичането на
мандата на началник Сек
ретариата на вътрешните
работи и директора
на
уиравлението на приходи
в Бабушница делегатите
единодушно приеха за нов
началник на СВР да съде
наименован Драголюб Чи
рич, сега заемащ
поста
Общинската
секретар на
скупщина, юрист.
За директор на управле
беше
нието за приходи
радисав Тонаименован
дорович, икономист.
Матся Андонов

и н

по СВЕТА

НАС

|

1986 ГОДИНА
ТЕРОРИЗМЪТ - ЧЕРНО ПЕТНО ВЪРХУ 1985 ГОДИНА

„ -

СИЛАТА НЕ ОТСТЪПВА ПРЕД РАЗУМА
1985 година за съжаление изо
билсгвуваше с терористически акции. Дистидентскп палестински
групн, самостоятелно или манипу
лирани от страна на разви фракции и официални органи на някол държави, извършваха безумни действия на 'Насилие, в които
най-често страдаха невинни хора,
Израелските въоръжени сили редо
вно отмъщаваха с
многократно
по-жестоки акции. Несьо^етсгвина палестинсето между акциите
кнте диевденти и израелските от
мъсштелни нападения беше такюва, че основателно сс поставя въили нещо
просът: само отговор
друго?
това
отношение е “едшшГпример. За
три убити израелски туристи на
Кипър израелски самолети бомбар
дираха 1Щ1ба на ООП в Тунис, и
предизвикаха смърт на 70 лица
и тежки нещастия още да 170 мъже, жени и деца.
ОТ СТРАШНО ПО-СТРАШНО
Освен тези, наглед взамни разплати между отделни терористични групи от арабските страни и
военната сила на Израел, в света
мналата година бяха
извършени
и голям брой теротристични акции като постоянен облик на дейегвуване за осъществяване да по
литически
цели.
Официалните
органи на някои страни си служеха с организиран терор като с най
-страшното средство за осъществяване на вътрешно политически
цели. Със сигурност може да се
твърди, че броят на жертвите и
последиците за живота на онези,
които са подложени на държавен
НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ НА
ЧАСТ НА СЪРБИЯ (Ш)

терор, са много по-страшни отко
ласото гари акциите «а която
Д
било терцтористична гру.
Р
т0ва имаме предвид пред _
ко терора на държавните
‘
на Южна Африка над обезпра
нето черно
мнозинство в
тази
страна, след това държавния терор
е Салвадор, който отне десетки
хиляди човешки животи. Гова се
отнася « за други латиноамерикански
страциь преди всичко за
Чили, а в предишните години
и
държашниза Аржентина, в която
ят тероризъм на военната хунта
вече е записан в историята като
небивало злодеяние на
властта
нал собствения народ.
ДВОЙНО ОТНОШЕНИЕ
Някои страни обаче проявяваха и предължават да
проявяват
двойно
отношение към тероризма: едно, когато става дума
за
терористичните акции «а
групи
от арабските страни, и друго, когато се касае за държавния теро
ризъм на Израел, Южна Африка
и някои латиноамерикански стра
ни. Това особено
се отнася за
САЩ, които открито
подкрепят
израелския държавен терор, осу
етяват аосциите на международна
та
общественост против
терора
на_ бялото правителство в Южна
Африка и оказват материална и
политическа подрепа на
терора
Иа държавните органи в
Салвадор и на тероризма на никарагуаноките контрареволюционери. Ос
вен това американските въоръжени оили участвуваха в акциите по
взривявано на никарагуански при
станщца, което е нелегална
военна акция против
пълноправна

НАРОДНООСВОБОДИТЕЛНАТА

_

САЩ ще предприемат военни зи
чии „без оглед дали щц страдйят
и невинни лиц§_’\
След безумните
масакри
на
аерогарите в Рим и Виена атмос
ферата пак се изостри до краини
предели. САЩ насочват към Либия военноморските си сили
в
Средиземно море, Израел открито
се заканва на суверени
страна
макар че те осъждат акциите на
палестиските дисиденти...
Какво обаче може да се пости
гне с употребата на
въоръжена
ШЛа в борбата против тероризма?
м0Же ли с бомбардировачи
да
Се унищожи тероризмът,
който
всъщност е последица на неразре
шени крупни политически въпроси? По друг начин трябва да се
ВОди борбата против това между
народно зло: с координирани дей
ствия на международен план
и
със сериозни усилия за премахване На причините, които предизви
кват тероризма Това
обаче
нс
подразбира състрадателно отно
шени е към терористите
заелото
няма добри и лоши тероризми и
наши и >ваши терористи.

БОРБА И

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА

Г? първия ден на Новата годи
иа Испания и Португалия стана
ха, пълноправни членки на ЕИО.
На 16 януари, съгласно женевския
договор на Горбачев и Рейгън, зз
десети път трябва да бъдат продь
лжени съветско-американските прс
ядрени и
говори за
космически
сръжия. През февруари ще се със
той XXVII конгрес па КПСС кой
йто по значението си вече се на
рича „иов XX конгрес”. Към края
на февруари или в началото
ш
март в Женева трябва да започпакисгаиско-афганистански
нат
преговори. Халеев°та комета, ко
ято до март ще се вижда от раз
лични краища на нашата плане
та, отново ще изчезне във вселе
ната, за да ни се върне след 76 го
дини. Генералният
секретар на
ЦК на КПСС Михаил Горбачов
през юди трябва да пристигне във
Вашингтон
на втора
среща с
Роналд Рейгьн.
Осмата конференция аа необ
най-високо
вързаните страни на
равнище пое се лроводе в началето на септември в Хараре (Зимба
бве) и ще съвпадне с 25-годишнината на Първата (Белградска) кон
ференция на необвързаното движе
ние. Както и десегашните 7, Осмата конференция ше афирмира незаменимата независима и из
вънблокова глобална роля на нео
бзързаното движение в
междуна
родните
политически и икономи
чески отношения.
Накрая ще спомен ом още две
предстоящи събития:
41-ва сесия
на Общото събрание на
ООН
(през октомври) и Конференция
Европа,
по разоръжаването в
която трябва да започне на 4 но
ември във Виена.

РЕВОЛЮЦИЯ В

ЮЖНАТА

й«т» «ОСОВО И МЕТОХИЯ

ВНИК

С последни илюзии, че могат да избег
нат поражението, германците разгърщау лъжепропаганда сред албанските маси в Косо
во и Метохия. с помощта на агентурата си,
батистите и иредентистите те
организират
контрареволюционен бунт, в декември 1944
година, който пордължава до марта 1945 г.
Но 46-та дивизия в съдействие с голям брой
Други единици на НОВЮ осуетява и този
както и много други планове на фашистите

«НГ;

че ад е предпри^ „ъоръжеНи акции, орсщу ст
Които по мнението ла Рейп новата администрация
„оказвподкрепа на терористи и теро
ТИД Р грутт'\ за
„оправданрис
„з^лзуваше фактът, чс
терористи
от
в
амс.
араОоките Стради б ад У
^
рикански гражда и.
^
и
нето на с шиел
„педставитед
Атина едии висок
преде
и I
на САЩ беше изявил, че гое игреминал
„границата
зи акт
че
занапред
на търпението и

НАЙ-ВАЖНИ
СЪБИТИЯ

сво-

та си да атакуват южния фланг на т™*™
украински фронт, чиито сили вече се Г“
диняват със силите ня НОшо
п ^ съе~
на Съойия ц
на ИОВЮ в Североизточ
на «
НапРа®лението Косово - Долина
ствената ЪР
севеР0запад им остава , един^твената възможност за оттегляне
и затова
германците най-напред укрепват
позициите
0,1 в района
на Буяновац^ като
защитават
входа в долината
на Биначка Морава.
От
СТРАНИЦА 2

тези позиции те осигуряват оттеглянето на
своите войски през Коцчулска клисура и поюжно пъм Гнилане, Урошевац, Прищина Кооовска Митровица и долината на Ибър.’ От
теглянето на фашистките войски през Кооово се осигурява от германски корпус , организирани в така наречени бойни групи, и ОТ
6000 куизлинговци.Ю)

яиовац (8 нември). и Гнилане (16 ноемвоиЬ!
насочва действията си към ПрищХ
тридневни борби XXV бригаля
зия подпомагана от
ДИВ1Г
ока бригада, пристига пред южните “еТ°ХИИ'
Прищина. Градьт е освобод*
Ж
ври 1944 г. 11)
аа 19 НОемПри оттеглянето
си немците оказват жес
тока съпротива, пък и в
нападат, но въпреки
това претърпяват
ние. Имайки единст"“: Гспа^Гжи
вотите си
и
многоТро^Нед3зл^~гер^3а‘
ние зв
ките
държимо изчезва.

т им морал неу-

„НАВСЯКЪДЕ ПАРТИЗАНИ..."
Ето какво е записал в дневника си вой
никът Ханс Дитрих от Берлин.
Дневникът
е ;*амерен в един напуснат германски окоп
в Западен Срам след пробива ка
Сремския
Фронт.
„Предстои ни глад, партизаните
почти
оа пресекли пътя на снабдяването ни... Ко
нете умират от глад..
„Саможивост и раздори в нашите редо^ . Станахме малка глутница.. .
мразим
и
'' ?азкъсваме
плячкосани кокошки
На^Г6''' Въшливи сме, кирясали, без сън. . .
Навсякъде партизани..
„Развойник съм, взимам и последния залък та бедНИте кора..
„Ще
видим ли отнове родината си?12)
следни, илюзии, че. могат да избегнат
разгърщат
лъж'еп^РаЖеН|ИвТО'
геРМаНците
Косово иПаМетохияС1^ДпЛаЛбаН0КИТе масИ В
си, балигти,. ™ • С помо-щта на агентурата
И “Редвнтистите те организи
рат таитп
декември
1944 контрареволюционен бунт В
година,, който продължава
У Т до март 1945
година. 13) По
трябна ля вл~»зам,ИСъл.на врага този бунт
та НОВЮ; чя Ш *?* Косово по-големи оста
ето на германцдае на
ЪДе облскчено положени
Западния фронт и в
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БРАННО МНКУЛИЧ

кандидат за
председател
на Съюзния
изпълнителен
съвет

Предсетателството на РК
на ССТН в Босна и Хер
цеговина оказа пълна под
крепа на предложението
на Председателството на
СФРЮ
Бранко Микулич да бъде кандидат за
председател
на Съюзния
■изпълнителен съвет.
Високите резултати на
Другаря Микулич на найотговорните постове в СР
Босна и Херцеговина
и
Югославия, неговият авто
ритет в страната и света
и известната му решител
ност, креативност и пос
ледователност
вдъхновяват_увереност, че и като
председател на Съюзния
изпълнителен съвет той
Ще обезпечи успешно осъ
ществяване на целите и за
дачите на икономическа
та стабилизация и на це
локупното общественоик
ономическо развитие
на
Югославия — бе изтъкна
то на заседание на Пред
седателството на РК
на
ССТН в Босна и Херцего
вина.

НАШАТА СТРАНА ЩЕ СЕ

състоят

Централно събитие:
XIII конгрес на СЮК
От март до юни 1986 го на подготовка
привлича за на югославските бой
дина в нашата страна ще най-голямо внимание на ци. Преди това, от 29 до
се състоят 37 конгреса и югославската обществено 31 май ще се състои Деконференции — 28 съюзни ст. Конгресът ще се прове сети конгрес на Съюза на
БРАНКО МИКУЛИЧ е и републикански, 8 покра де през юни в Белград, югославските
синдикати.
роден на 10 юни 1928 го йниноки и Конференция До края На май' Ще се със От 11 март да 12 април
»а
организацията
на
СКЖ
тоят
почти
всички
конгре
Ще се проведат конгреси
дина в Горни Вакуф. По
националност е Хърватин. в ЮНА. Това са конгреси си на Съюза на комунис и конференции на репу
и
конференции
на
Съюза
тите в републиките и кон бликанските и покрайнин
В СКОК) е приет 1944 а
в ЮКП (СЮК), 1945 годи на комунистите. Съюза ференциите на СК в Ко- ските организации на Съ
на
синдикатите.
Съюза
на
сово
и Войводина. На те юза на синдикатите. Към
на. Участник в НОБ ст
мла- зи конгреси ц конферен края на май или през пър
1943 година. Завършил е социалистическата
Виеше стопанско училище. деж и Съюза на бойците. ции ще бъдат избрани вата половина на
юни
Централно политическо делегати за XIII
конгрес ще се състои и Дванаде
събитие
Ще
бъце
Трина
След освобождението е
на СЮК.
сети конгрес на Съюза на
изпълнявал редица отго- десетият конгрес на Съюза
През юни т.г. ще се със югославската
социалисна югославските комунис
ворни партийни и държа ти, който оше в периода
той и X конгрес на Съю- тическа младеж.
вни длъжности. Бил
с
между другото секретар
на ЦК на СК в БиХ, пред
седател на Изпълнителния
съвет на Скупщината на
Активността на ЦК на СЮК през
мцог* по-висока отговорност, но и
СР БиХ, секретар на Изпоследната година, относно след Трина
права да предприема съответни мерки,
пълнителния комитет и десетото заседание, предвестява дълго
съгласно демократическия централи
председател на ЦК на СК очакваните промени в метода и съдър
зъм, по отношение на републиканските
в БиХ, член на Предсе жанието на работа на Съюза на комуни
и покрайнинските организациии на СК
когато оцени, че са настанали съществе
дателството и председате стите. Платформата за подготовка на
XIII конгрес на СЮК е приета като еди
ни отклонения в провеждането на пар
лствуващ на Председател
нна идейно-политическа основа за
тийната политика.
ството на ЦК на СЮК и подготовка на всички конгреси и кон
Конгресните документи разбира се,
председател на Прсдседа ференции на СК в републиките и по
не са незначителни, но не са и най-ва
телството на ЦК на СК в крайнините. Досегашните разисквания
жната работа в подготовката на Конгре
са. Затова Централният комитет заста
БиХ. Сега е член на Пред- във връзка с измененията в Устава на
СЮК са красноречиво доказателство за
на на становището въпросите да се
седателството на СФРЮ.
стремежа Съюзът на комунистите и
уреждат „в действие”, за да можем
Удостоен е с повече висо уставно да се дефинира максимално ка
да излезем на най-високата среща на
ки отличи» и обществени то единна организация. По всичко ли
югославсите комунисти с резултати, а
чи, че съюзният партиен връх Ще има
не с нови въпроси.
признания.

по-голяма
нашата страна. Бунтът захваща
част от Косово. Балистите минават в контра
атака и извършват нападения на Гнилане,
Урошевац, Стари тръг и Косовска Митровица. Техните разбойнически групи взимат на
прицел новата народна власт, избиват невинни хора и тормозят мирното население. Най
силна съпротива балистите срещат в района
на Дренида.
Създалите се специфични условия на
лагат да бъде приложена специална тактика.
Затова 46-та дивизия най-напред се включва
балистите
в действията за разгромяване на
и за очистване на терена от остатъците на
техните единиди, все до пълното потушванс
на бунта. След това дивизията се ангажира ■
защитата на важни обекти, събирането на
трофейно оръжие, муниция и Друг
материал и в, учредяването и действуваме к>
на народната власт в Косово и
вто

■о) „вс...виз.
стр. 468 и „Косово някога и
Белград , 1973 т., стр. 218
1980 г.,
11) „Военна история", ВИЗ, Белград,
стр. 470
12) „Дневник на германски* войник”, „МатиШ издание,
ца сръбска”, автор Б. Петрович,
1963 г., стр. 67, 69, 73.
1972
13) „Вееяиа енциклопедия", Белград,
„Косово
никвг®
"
г-, книжка IV, стр. 658, и
днес”, „Култура", Белград, 1973 стр. 219
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Резултати, а не въпроси

СЛЕД ПОТУШВАНЕТО НА БУНТА
Към края на март 1945 година 46-та ди
визия се прехвърля в Метохия, в районите на
Призрен, Велика Хоча, Сува река и Драгаш,
където изпълнява същи задачи, както и в
Косово. Освен това разгърща идейно-лолитичеока дейност и организира военно обучение.
Дивизията участвува и в изпълнението на го
ляма и твърде важна мобилизационна зада
ча. Именно, пехотните батальони «а нейните
бригади осигуряват марша на мобилизиранито военни повицнци от Косово и Метохия V
^ Призрен шрез Скадър до Бар, където ги при
смат единиците на Главния щаб на НОВ и
ПО на Черна гора. От Бар повшигиците за
минават с кораба за Ви ека, за да попълнят
единиците на нашата IV армия.
В последния етан от бойния си път Д,ивизията св занимава с военно обучавание и
възпитание. идейно-политическа работа и
други активности. През юни 1945 година 46та дивизия минава от Метохия в района 'на
Окопие, къдетот започва нейното разформирайе. Бойците «а тази дивизия минават в
други наш единици. ^ ^
Както и останалите въоръжени части на
НОВ и ПОЮ, 46-та дивизия, хсато една най
-младите крупни военни единици на НОВЮ
в южната част "а Сърбия, е дело на някол
когодишната организаторска дейност на
ЮКП в ‘подготовката и ръководеното на На
подоосвободителната борба и революцията.
И тази паша дивизия о рожба на континуи-

раната въоръжена борба в тази част на на
шата страна, понеже израства от партизанс
ките отряди и бригади. Затова успява бързо
да надделее началните трудности и успешно
да изпълни многобройни и сложни боеви
и други задачи и да води решавщи битки
надмощния по въоръженост враг и домашни
те предатели.
Бойният път на 46-та дивизия на НОВЮ
има голямо оперативно-тактическо значение
и се състои от четири етапа:
1. Затваряне на стратегическото направ
ление по долината на Южна Морава в съде
йствие с други единици на НОВ и ПОЮ;
2. Участие в освобожаването на Косово,
от Гнилане до Косовска Миуровнца;
3. Участие в потушването на контрареволюционния бунт в Косово и Метохия;
4. Придружаване и защита на ешелони
те мобилизирани военни повиннци от Косово
и Метохия на марша от Призрен през Алба
ния до Бар.
За успехите на 46-та дивизия на НОВЮ
най-чиного допринасят високото идейно-полн
тичеоко сьенаиие на нейните бойци и коман
дири, високият им боен морал и бързото и
опашно овладяване на военната вещина. Бла
годарение на постоянната грижа на органи
мините и ‘ръководствата на ЮКП н военно
то комадуваяге 46-та дивизия на НОВЮ вли
за сплотена и виоокоподготвена във всяка бо
рба за -окончателното освобождение на наша
та страна.
-КРАЙСТРАНИЦА 3

ОК НА СК И
НОСТ

ИЗБОРИ ТЕ В СК
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ПЪРВИЧНИТЕ
КД ОБЩИНА

ОРГАНИЗАЦИИ НА СК В СУРДУЛИШ

Комунистите-в талвега на живота
'

• ОТ ОБШО 400 ЗАЕТИ В ООСТ „5 СЕПТЕМБАР”
В СУРДУЛИЦА КЬМ ЕДНА ТРЕТА (120 ДУШИ)
СА ЧЛЕНОВЕ НА СК
пистите в разрешавано 1 о
Една от най-дешште ш>
въпроси.
на жизнените
рвични организации “а По почин «а комунистите
СК в Сурдулишка оощина
месеци
безспорно е партийната ор през последните
ганизация в основната ор на изтичащата година вей
свободни съботи
са
ганизация на сдружения чки
били провъзгласени за Ра
„5
септембар...
В
та
труд
. и
ЗИ ООСТ КЪМ авгомооилни ботни. в резултат на това
те заводи „Дървена заета планът за износа (1Ю хиля
ва" од общо 400 заеги — ди микромотори за ССС1>)
месеца
120 души са членове на е изпълнен три
СК, което ще рече, че предсрочно. Следовател
приблизително всеки тре но динамиката иа произ
водството през този пери
ти работник е комунист.
При това за отбелязване
од е нараснала с 20 на
е, че повече от една трета сто.
(50 души) комунисти са
— На нашите партийни
младежи и девойки.
За добрата дейност на събрания — сподили Д.
тази първична организа Джорджевич — присъству
ция допринася доброто ор ва огромно мнозинство ко
ганнзацирнно устройство: мунисти, разискванията са
ПО има Две отделения откровени, по всички въ
по 60 души, относно кому проси се говори конкрег
цистите своята дейност но, а когато се касае за
провеждат по смеци. От отговорност посочват се
друга страна тук редовно имена. Комунистите найсе подмладяват редиците: свободно изнасят своите
само през изтеклата годи мнения, а за неизпълнение
яа са приети седем души, то на решенията също се
предимно млади работни търси отговорност. Освен
ци. Месечно се устройват
това нашата дейност е
по две до три събрания програмирана, като при
(често обши за всички ко това няма обсъждане _на
муниеги), на които редов „абстрактни" въпроси. Та
но се обсъждат всички въ ка например в течение на
проси, пряко свързани с годината на дневен ред
живота и работата на то бяха: икономиите, замяна
зи колектив.
та на материали от вноса
Според думите на ново с домашни материали, усъ
избрани* партиен секре вършенствуване на техно
тар на първичната орга- лопията. стимулативното
низаци* Драган Джорд възнаграждение, отсъстви
жевич, най-чести теми на ята (най-често неосновате
разисквания са: проблеми лни) на работниците и пр.
те във връзка с производс
Създадената другарска и
твото и приноса на кому откровен атмосфера в ра

СЕСИЯ НА ОС В ДИМИТРОВГРАД

Връчени отличия
в Лим!^115 СеСИЯ ^ 0бщ*аджата скупщина
дена ,няР?7ГРаД ПРв3 миналата година бе прове
Дена «а 27 декември, когато бе обсъден отче
тът за раоота на Скупщината през изтеклите
етири години, който делегатите приеха без
Та™ сесия бе използуванГ
“
като по

~

седателството ча СФРЮ г Опле ^каз яа Пред
™ със сребърен вен«п °РДвН Народаи заслУлят на Обшинскат Ц е удостоен прддседатеа с Медал зас^™аяСКУШЧ№а ПЕТЬр ТАСЕВНОВ, председател *
сл ^
труд.
ега на сдружени»
иска«^ИтПеН0И№ИрвНе' Д^етатите на Обши
тан^;я«На^^-а ;т Длъжност досете работи Георги Алетоов ч
избран РАЙКО ЗАРКОВ кой

»■

тет на СКС в Димитровград.

& Н0ВЪТРешниН°В 'Началник е

оВ“г1д;“'"и
коми
А.Т.

СТРАНИЦА 4

ботата ма първичната

ор

гаивзади» най-ярко проям
ча при ноотдапипиищто
провеждаш на првдизборно.то и изборно събрание,_
които преминаха и атМОС
ферата иа пълна откровеност. Комунистите пооо
чиха всички субективни
слабости,
обременяващи
производството, както И ВЪ
просите за 0'ПС по-добра
дейност па първичната ор
ганизация па СК.
В приетия план за пред
стоящата дейност наред
с редовната партийна дей
ност за идейно-политичес
ко издигане, ш плетовете,
всекидневните усилия за
преодоляване иа трудните условия на стопанска
дейност, се посочва необ
ходимостта от по-голямо
(по обем) и по-качествено
производство, съществена
предпоставка за още по-до
бри делови резултати. На
скоро трябва да ое преда
де на употреба новопост
роеният цех за прекъсвате
ли с управление от далечи
на и трудоустрояване на
още 50 нови работника. То
зщ цех ще произвежда към
400 хиляди бройки годиш
но, които чрез промишле
на кооперация ще се изна
сят ’в СССР.
В следващия период про
значително
изводството
ще нарасне, а през изте
клия пдриод е имало зна
чителен процент изделия
с рекламации. Комунис
тите и
професионалната
служба имат задължението максимално да се анга
жират върху премахване
то на всички причини за
недостатъците на собстве
ните изделия. Пред ООСТ
„5 септембар” в следва
щия период предстои усво
яване на широк кръг аоор
тимент, относно на
още
10 нови изделия. Следова
телно на всяко
моторно
пРпр°ЗН0 о^Дство от тази
в бъдеще ще бъдат
вградени 3,5 пъти повече
изделия. Това ще рече че
от 3500 бройни дневно в
пъдещо трябва да се про
извеждат 12 хиляди брой
ки. Членовете на СК са
призвани гна първо МЯСТО
П0Сл едователно Да следят
тази програма.
— И занапред първичната организация на СК
постоянно критично и са

ГР™° 1116 «адиз*

Ра, проверява и оценява
авгажи,рано
4 щгва
рността яа своите членов°
зз реализацията «а Прог
рампата
ориентацияР Г'
п°сочи Д. Джорджевич. ~

БОСИЛЕГРАД ЗА ИЗБОРНАТА ДЕЙ

Предложени
кандидати за
отговорни постове
Утвърдено предт.ожениото з^състав^.ОК^СК, Председателството “^“^Гбжодимо е пълно
единство"1»3 роализираивто на предстоящите задачи.
Общинският комитет на
СК в Юосилеград на прове
депото на 7 януари т.г. за
седа“ие разисква за дей
иостта в досегашната избо
риа активност на комуни
с пите в общината. Инфор
мация за тази активност
изнесе Доне Тодоров, пре
дседател на ОК на СК, в
която той подчерта успеш
дейност,
ната
изборна
коикакто и слабостите
то са се проявили в тази
важна задача. Едно число
първични партийни орга
низации не са на време
провели събрания, а аякои
пък не са най щателно об
съдили активността
си.
За целокупната
изборна
дейност в общината ОК на
СК по късно Ще направи
обстоен анализ.
В досегашната актив
ност са евидентирани по
вече членове за състав на
Общинския комитет и ор
ганите му. Общинският ко
митет нц посоченото засе
дание за новия си състав
уточни предложения за 43
души, а същият ще набро
ява 35 членове. За отбел
язване е, че от предложе
ните кандидати 33 души
се предлагат за пръв път.
Всред предложените кан
дидати 9 са работници, 9
селскостопански производители, 2 юристи, 2 ико-но
мисти, 3 просветни работ
ници и пр. Особено внимавие е обърнено и върху
социално-класовата струк
тура на комунистите в об
щината,,.
Общинският комитет ут
очни и ■предложение за
нов състав ,на Председател
ството си, което щ© има
девет членове. Засега са
предложени 13 Души. За
новия състав на Председа
телството са предложени;
т.е. ОК на СК Утвърди
предложението за: Иван
Василев, Стаменко Пенев,
Йордан
Божилов, Станко
Миладанов, Симеон ЗахаРиев, Асен Милчев Вене
Велинов, Цоне т
Любинка Веселино,в
*
Лю
Ранге
нов. Асен щ1ВИНК° Анд°
■<а Пен^а ДГГВ " Да"

дложени кандидата “Ре
Работници, вдин
са
Ст- Николов I
селокост
опаноки
производител и

двама младежи. От предло
жените кандидати осем
души са нови, т.е. пред
ложени са за пръв Рът.
За председател на ОК на
Иван
СК са предложени
Василев и Стаменко Пенев,
а за секретар на Предсе
Любимка Ве
дателството
сеяинов и Йордан Божисе
лов. За изпълнителни
предложени
кретари са
Владимир Младенов и Пе
нко Найденов. Във връзка
с предложението на ОК на
СК, т.е. за предложените
кандидати за тези отгово
рни длъжности Ще раз.иск
ват и първичните партий
ни организации в община
та до средата на този ме
сец, които где изнесат м«е
нията си и евентуалните
забележки.
На заседанието бе изтък
нато, че в тази изборна ак
тивност е необходимо Съ
юзът на комунистите да
стане акционно по-силен,
което е необходимо за реа
лизиране на предстоящите
задачи. Имайки предвид,
че избори се провеждат и
в останалите общественополитически организации,
както и за делегации, де
легати и делегатски скупщини от членовете на СК
се търси пълна мобилност
в провеждане на утвърде
ните вече акционни зада
чи. Единството в общинска
та партийна организация,
което трябва да се запази
11 издигне на по-виесисо ра
внище трябва да даде при
нос в решаването на пове
чето въпроси в иканомически изостаналата, общи
на. Сигурно е, че това тър
си и съответни кадри, ко
ито наистина да понесат
бремето 1И да тласнат раз
питието «апред.
В Разискванията
на засе
данието участие взеха
Живко Младенов ич, секре
тар на Председателството
на МОК на СКС и Зарие
Димитриевич,
изпълните
лен секретар на МОК на
екс, както и представите
лите На
останалите общес
твено-ггалитнчески
органи-зацгги л Общинската ск
Ктищна.
Б. Костадинов
Братство * Ю януари 1986

ОТ СЪВМЕСТНАТА

СЕСИЯ

НА

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД

Приети повече важни решения
*
година и Резолюцията чя пячвитието и през 1986 голина тт™л,.
* за раз
™ оТошГиГГ
44 923 000 динара.
На състоялата се към
края на . миналата година
съвместна сесия на Общи
нската скупщина в Боси
леград делегатите/, -обсъди
ха и приеха редица -важни
решения и договори, от- .
насящи се до -общественоикономическото. развитие
на общината. Между дру
гото, делегатите на трите
съвета, -обсъдиха и приеха
Обществения план за обществено-икономическото
развитие на Босилеградска община през настояЩИя срсдносрочен
период -иРезолюцията
за
развитието й през |*астоящата
година. Покрай
това, на дщевен ред се
намериха и проектодокументите за утвърждане на
облаганията за задоволяване на обшите и съ-вместни потреби на самоуправителннте общности, ут
върждане на данъчната
политика, общинския бю
джет -и програмите за ра
бота през настоящата де
лова година на органите
и телата, които финанси
ра
Общинската скущцина.
ПО-УСКОРЙГО
РАЗВИ
ТИЕ ПРЕЗ
НАСТОЯЩА
ТА ПЕТИЛЕТКА
Обосновавайки развойните планови насоки за
преиод от 1986 до 1990
Резолюцията
година
и
за обществено-икономиче
ското развитие на общи
ната
през настоящата
година, набелязани в ОбБЕЛЕЖКА

ПО-ГОЛЯм

с

Ществения план,
председателят на Общинската
скупщина в Босилеград,
Любен Рангелов, -между
другото -изтъкна, че и ток
рай това, и занапред ще
се стопанисва при извън
редно затруднени условия,
през настоящата развойна
петилетка се очаква поускарен
развоен подем
във всички области. Това
преди всичко се обоснова
ва >въз -основа на осъЩеотвените развойни задачи
през досегашния средносрочен развоен период и
готовността на широката
общност да подпомага ра
звойните
в
начинания
икономически
изостана
лите общини, каквато е
ай .Босилеградска община,
Инцк, във всеобщото общесгвено-икономиче ско
развитие на общината пре
ди всичко за дризгражда
нето на вече построените стопански обекти и из
граждане на нови, според
Обществения план, запла
нувани са капиталовложе
ния от 7 347 365 000 ди
нара, .от които само през
настоящата година ще бъ
дат
изразходвани около
3 милиарда динара.
ПОВЕЧЕ ОТ ОБЛАГАНИ
ЯТА НА МИНАЛОГОДИ
ШНО РАВНИЩЕ
Съласно Закона и Обще
ствения договор за утвър
ждаването на различите ви
дове облагания делегати
те на трите съвета
на
ОС в Босилеград приеха

“ *мцига

Да се реафирмират
моралните стойности

ЗА НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЗЛАТКОВИЧ
След успешно проведени
те избори в местните сдру
жения нц бойците, на 26
декември миналата -годи
на се проведе изборно за
седание на Окупщин&та
Директорът на Служба на Съюза на -бойците в
та по обществени прихо 'Димитровградска общиди към ОС, Мария Яки- на, нц която бяха обсъде
мода, обосновавайки раз ни резултатите от четиримерите на данъчната по годишния изминал период,
литика подчерта, че и посочени нови задачи за
тази година, както и до се работа и избран нов Об
га, съгласно Закона, от щински отбор и съответ
делни данъкоплатци за ни комисии, както и деле
нимаващи се изключител гати за междуобщинския
но със селско стопанство и републикански отбори,
ще могат да ползуват из
Както бе изтъкнато в от
вестни намаления, за ко
ето конкретни - сведени» чета за досегашната рамогат да получат в съот бота, въпреки напреднала
ветните местни канцела та възраст, бойците са ви
наги в първите редове на
рии.
всички акции, особено в
В продължение на сес местните общности по
ията, делегатите на трите селата, където са и най-ак
съвета съгласно обществе тивни. Дори в 25 на сто
ния договор за обезпеча случаите са председатели
ване и изразходване на на местните организации
средства за задоволяване на Социалистическия
съ
на съвкупните обществе юз, в много случаи и пар
ни потреби, обсъдиха и тийни секретари или Цред
приеха общинския
бюж- седатели на местните общ
дет за настоящата делова ности. Съвсем погрешно
година, който възлиза на би било мнението, че бой
200 843 000 динара от които ците са извършили своите
42,26 «на сто Ще бъдат обе обществени задължения,
зпечени от републиката но още повече ако те би
като допълнителни оредс* приели това мнение ,и ста
тва, а останалите 57,74 на нали само критикари на
сто от собствени източни отрицателните прояви. Бо
ци. От тях за над 80-те йците винаги са били и
различни органи, управ остават активни и като
ления и организации ще организация и отделно въз
бъдат изразходвани над фронта на социалистичес
195 612 000 динара
а.
5 230 000 динара засега са ките сили в борбата за по
разпределани
в текущия добрение на икономическо
М.Я.
резервен фонд.
то положение.

ИЗБРАН

СЪРБИСЛАВ

Набелязвайки предстоя
щите задачи
Съ/рбислав
Златкович в доклада -си из
тъкна като приоритетна
задача защитата-на обще
ственото имущевтво заедно с останалите - фактори
организации и '-органи. То
ва особено се отнася до от
делни лица и групи, кои
то нерядко са тгодпомогг
нати дт някои държавни
органи или лица, които в
тях работят. Като пример
в това отношение може
да се посочи последното
премерване на площите,
котато значителни площи
са прехвърлени от общес
твена в частна собственост. Обществото
може
да се^заЩити ' 1от такива
прояви, бе изтъкнато, са
мо ако съответните орга
ни, които с това се занима
ват тръгнат по следите
на документите. Бойците
при това подчертаха, че
голяма роля в този сми
съл трябва да играят мо
ралните качества на всеки
човек, такива качества ка
квито са били по време
на Нарохщоосвободителната борба. За съжаление та
кива морални качества
често пъти са девалвирали
пред личната материална
полза, корупцията и забо
гатяването извън лрезулта
тите от труда.
За моралните качества
напомни в разискванието
си и йован Еленков, кой
то особено подчерта необ
ходимостта от сътрудниче
ството на бойците с мла
дежката организация. Ка
то пример той посочи
Желюша, където това на
практика е осъществено.
За_ успех в работата, :не
само на борческата орга
низация, той посочи необ
ходимостта от личен при
мер, напомняйки, че това
които получава от поддър е не само придобивка от
жане на линията Димит борбата но и вид реафир
ровград-Пирот. За „Нишмация на позабравените
експрес”, клона в. Димит морални качества.
ровград това не е малка
сума.
В присъствие на предег
И така докато двата ав авители на останалите об
топревозшка не могат ществено-политически
ор
или не искат да се дого ганизации, Общинската ск
ворят, цеха плащат гра ущцина и гости от регион
жданите. А докато опора на за нов председател на
не се разреши поставя се
Общинския отбор на бой
въпрос кой може да на
кара съответната региона ците е избран Сърбислав
лна и републиканска инс Златкович. а за секретар
пекции да си гледат _рабо Никола Арбутина. За деле
тата, т.бч да накарат АТП гат в Републиканския от
да опазва решението на бор на бойците е избран
Общинската
скупщина в Живко Виденов, а в репу
Димитровград и със свито
скупщина
бликанската
рейсове да идва в центъ Или» Марков.
ра на града.
А. Т.
А.Т.

Докато двама се карат...

Докато не бе построена
автобусната гара в Дими
рейсовете на
тровград
„Ниш-експрес” от Ниш и динара ( и два назад та
на АТП от Пирот идваха четири) за идване до цсн
а
„Ниш-експрес”
търа,
до
центъра на
града
и въз основа на тази дъл търси рейсовете от Пирот
да плащат два пъти так
жина на линията бе опре- са за ползувано на гарата.
Когато
делена и цената,
недоразуавто гарата започна да ра И тъкмо тук с двата ав
менисто между
боти (а тя е на края. на тоиревозпика. Общинскаграда към Пирот) проста
до която
та скупшима,
ндха да идват и рейсовехората се оплакват, води
а
само
до
те до центъра,
с представитсбиле- разговори
гарата. Цената на
ли на АТП от Пирот и
си
остана
съща,
матите
„Ниш-експрес", те обеда
кър че линията тю този
ват че ще се договорят,
начин бе съкратена за ™>ч уж
се договорят и... всичко
ти един километър. Хора
пак по старому. Докато
та оправдано започнаха
Общинската скупщина тъ
веднага да негодуват, осо
рси начин и взима един
бецо тези които идват на ствено
възможно решеработа от Пирот.
пие, между двата автопро
Същевременно „Ниш-ек возника и по-рататък со
спрес" и АТП
„се дого „0ди необявена рейоова
варяха” и никак да со дого
ворят. АТП търси нови два во#'а.
Братство * 10 януари 1986

и проекторешение за раз
мера на тазгодишните об
лагания. Обща комстатаЦия е, че повече от облага«-ията са на миналогоди
ш»о равнище. На мина
логодишню равнище
ОСтават и размерите на об
лаганията за задоволяаване потребите на регио
налните и общински самоурравителни общности.

"«1дайтйЯйа

Докато „Ниш-експрес”
е принуден да поддържа
линии до воички села в об
шината (возейки пътници
те тю лошите пътища,
изразходвайки и чупейки
постояло рейоовете и сто
панисвайки поради
това
със загуба) АТП събира
„каймака по аовалта" на
редовна линия, където ви
наги има пътници, където
не се търкат гумите и не
развалят рейсовете. При та
кова положение на АТП
не е тешко да отдели око
ло 150 стари милиона ме
сечно колкото по овободна преценка трябва да
заплаша за -престой в автограта. в АТП това си
гурно е незначителна сума в оравиение с пприто.

СТРАНИЦА «

„СТАРИЯТ" ЦБХ НА „КОШАНА"
ТТА

В СУРДУЛИЦА

ВЪЗОБНОВЯВА ДЕЙНОС-

I

ПРОДУКЦИЯ И ЗА износ

• ПЪРВИТЕ 61 РАБОТИ!^РВДВИЖДАПСЕИРЛЗШИРЯВАНЕ НА МОГСИСТКИ
СЕ ПОДГОТВЯТ • ПРЕДВИЖДА СЕ
11ЩОСТИТЕ
От средата на ноември,
лишалата годи118, иаралес новооткрития Цех
лно
„Косимод” в
Сурдулида,
състава
който работи в
на обувната _ фабрика
„Кощана" от Враня и II
който за една година 354са
произвели
те заети
към един милион лицева
страха за спортни обувки,
възобнови дейността си и
Пъртя- „старият Дех”виге 61 работнички, успе
шно издържали шестме
сечен и курс, са приети на
В пепостоянна работа,
рнод на подготовката те
са произвели 25 хиляди
чифта дамски обувки, 20
хиляди от конто са плачуждестранни
сираци на
пазари. Направени са 9
чифта ботуш:
хиляда
в
за Съветския съюз, а
процес на изработка са

още 20 хиляди чифта да
меки обувки за нуждите
на СССР.
Тези дни започни обуче
нието на още 80 работпибъ
чки. 20 от които ще
дат на едномесечно обуче
ние в цеховете на „Кота
след
на" във Врания, а
това в цеха в Сурдулица.
Към тях за специализираната производствена операцня „кръг” ще се при
дружат оЩе 12
някогаш
ни работнички от „старця" цех, които понастоящем работят в „Косимод'
Другите пък 60 курсист
ки «це бъдат три меоеца
на обучение във Враня и
още толкова в Сурдулица.
След обучението ще дър
жат изпити, а след то
ва ще бъдат приети на
постоянна работа.
Възобновяването на дей-

Обучение за леяри
От 16 декември м.г. във фабриката за маши
ни и стоманолеярна „Мачкатица” в Сурдулица
за
почна курс за обучение на 20 леяри и 15 работникакранисти. Курсът се организира съвместно от „Мач
катица” и СОИ за трудоустрояване. Курсистите ве
че работят под договор в „Мачкатица", а лекциите
и практическото обучение се провежда във фабрика
та от страна на инженери от фабриката и препода
ватели на образователния център „Моша Пмяде”.
След завършване на курса и изпитите за воички ку
рсисти е обезпечена постоянна работа.
ИЗ ДЕЙНОСТТА

НА СТРОИТЕЛНАТА

„стария” Чсх
ността на
първите
на „КоЩана" и
през
делови
резултати
„учебио-тюдготвителния
този
период" доказа, че
перспективи за
дех има
В резултат на
развитие,
главен
това е изготвен
проект за построяване ”а
фабрика, относно за разши
радане на молшоститс за
Спооще 400 работника,
проектосметната до
род
кументация строителни! е
работи биха
вюлезмали
па около 340 милиона дин»ра. Засега обаче не са
необходими
обезпечени
те средства, но с проекта
се запознават обществено
в
-политическите дейци
трябва
общината, които
да съдейстауват този про
ект да се осъществи.
А доколкото се осъщест
ви „старият" цех годишно
би
произвеждал 420 хил
яди чифта готови кожни
обувки, относно 681 хиля
ди чифта лицева
страна.
От друга страна предвиж
да се
и производството
в „Косимод” да
нарасне
през
настоящата година
дневно на 6000 чифта ли
цеви части
за
спортни
обувки. С други думи, сво
бодно може да се каже.
че в промишлената част
„Бело поле” край Сурду
лица се оформя
мощна
обувна промишленост
с
добри
перспективи
за
ежегодно увеличение
на
износа.
Ст. Н.

ОРГАНИЗАЦИЯ „ГРАДНЯ"

ПО-ДОБРИ ОТ ЛАНИ
Незавидното положение,
в което се намира строи
телството като стопански
отрасъл, оказа голямо вли
яние и върху стопанската
дейност на
строителната
организация „Градня” 0т
Димитровград.
Намалени
те капиталовложения
в
стопанството и извъносто
панство-го са ограничава*
щият
Фактор за разгръ
щане на интензивна стротелна дейност.
Въпреки това обстояТелство, в
,Л радня" очакват
ланът за 1985 година да
бъде преизпълнен с 35
до 40 Н.а СТО. Част от стро
ителните работи
„Град.
ня” чрез „Южна градня"
реализира в НР Б^глария.
Стойността на тези строителни
работи
възлиза
на около 3,5 милиона.
Инак
„Градая"
през
изтеклата година работи
не обекти в общината и
ИЗВЪН нея, така че без
работа не са били
нито едСТРАНИЦА 6

ин ден.
И докато в момента се свеждат . цифре
иите данни колко изтеклаТа (1985) година е би
ла успешна, вече са оклю
чеяи договори за
работа
през настоящата година.
Именно за настоящата
година е обезпечена над
70 на сто от работата, запланувана за 1986 година,
тасае се за договорени обе
кти, между които по-значителни
са трафолост
НО/35 ТС,
заключителни
Раб°ти на овцефермата в
Боровоко поле, делово сътрудничество с ЮНА, както и строителни работи в
НР България на СТОЙХОса от 5—6 милиона, което Ще рече, че работите
там ще
се увеличат
с
40—501 на ст,о.
От друга страна, в заключителен етап е цеха за
промишлени
електропеЩЦ, който се строи съвместно- с „Елко". Строежът е
готов, остава да се прик-

лючат
'Инсталациите
и
да се оборуди този цех,
който „Градня” строи в
своята техническа база..
След предаването му
употреба част от работни
ците ще се преквалифици
рат.
Все оЩе обаче не е уточнено
кога ще започне
Да се ползува
андезига
край с. Било, въпреки че
изследванията са показали добри резултати Очеви
дно намалените
капиталовложения ' а
пътното
строителство
Не дават основавия за
откриване
на
тази кариера.
Очаква се и настоящата
делова година да донесе
добри резултати,
въпреки
сегашните тРУДНОСТИ
в строителството. между
коИто рязкото покачване Не
ните на строителните материали твърде зле
се отразява върху обща
столанска дейност.
Ст. Н.

по

СЛЕДИТЕ НА ЕДНО ОТЛИЧИЕ

Награда и трудолюбие
н скромност
I) множеството награди
случай 50
и признания по
от съществувалото
па^тумароката промишленост,,Тигьр” и 20 години
от основаването на Д**3днес трудова
„Димитровград
в Димит
ровград. едно отличие ка
то чс ли остана лазабелязано, или поне недостатъч
Носитсл
ио
забелязано.
е Томиспз това отличие

лав Стефанов, който, бе
удостоен с Орден на тру
да със сребърен венец за
успехи и заслуги в работа
та от особено значение за
страната.
напредъка на
Отличието присъжда Пред
седателството на СФРЮ.
Именно, когато потърси
хме Томислав в цеха
за
обувки, платна и фолии,
където той като технолог
с ръководител.
заетите в
цеха нц казаха, че
той
Трудно Ще
намери време
за разговор с нас — вина
ги нещо работи. Пък и
че обича много да се из
тъква. В неговата
скром
кост се убедихме вече при
първата среща. Едвам
се
съглаои да направим кратък разговор, но при усло
вие да стане дума не за не
го, но за
трудовата
низалия или цеха и ?то
Да бъде бързо понеже има
работа. Естествено,
съгла
сихме се.
— Кой е „виновен”
за
наградата?
Най^вероятно
добри
те резултати, които
осъ
ществява нашият цех, от
говори Томислав. — През
последните
години наши
ят цех осъществява голям
износ на обувки в Съвет
ския
съюз,
Англия, Ита
лия
Федеравна републи
ка Германия,
Швеция и
Други страни. Износа осъ
Ществяваме
благодарение
на виоокото
качество
на
нашите произведения
и сп
азване на
Договорените
срокове. За да осъщестщ^
това
неюбходима -е
ВИсо
ка трудова
Дисциплина,

на
труд и себеотрицание
всеки зает особено от ;.а
бошицитс край машини
те до нас технолозите.
__ Все пак коя е вас. а
та непосредствена звслугг-?
_ Моята заслуга е, ка
кто и на останалите реСо
производството
тници в
на всички
Благодарение
ни наградата е присъдена
считам -ДП всички, на пз
ли» цех. Без ангажиране
мен,
на всички, според
и наградата, т.е. Ордена
бил присъден на
не би
ме<н.
Както ни казаха заети
те излезе напълно истина.
Опитвг.ме се да узнаем не
що повече за Томислаз, а
получаваме данни само за
целия цех. Затова трябва
да кажем, че Томислав а
роден през 1941 година в
село Мъзгош. Завършил е
сре/до
гумарсто
учили
ще в Пирот, където
за
първи път се настанява на
работа. След четири годи
ни решава да продължи
училище и отива в Круше
вац, където записва полу
виеше
гумарско
учили
ще.
След две години ка
то
инженер—технолог ид
ва в Димитровград, къде
то остава до дяес, пътувай
ки всеки ден от Пирот до
Димитровград и обратно.
Още като войник
през
1968 г. бива приет в редо
вете на СКЖ, а в трудова
та организация се включва
активно в
самоуправител
ния живот на трудовия ко
лектив, като член на рабо
тническия
съвет,
секре
тар на първичната парти
Гша организация и други
самоуправителни тела
и
длъжности. За своята пре
дана работа в
гумарата
вече е получил Първомай
ска награда по случай 40
ГОДИНИ От основаването на
..Тигър", Накрая питаме
Томислав какво
очаква
от Новата годи-на?
— Имайки предвид успе
шн0
реализирания износ
и задълженията към дома
шиите потребители 1985 си
гурно ще приключим успе
шно. За 1986 година вече
имаме сключени договори
и договорена продукция за
вече споменатите страни,
между които за' 75 хиляди
чифт» спортни обрвки за
Италия. Зачитайки склю
чените договори с домаш
ните потребители пласмен
та на нашите стоки е обез
печен, а това значн успц
шно стопанисване на на
шата трудово органтазцця
през 1986 г.
А. Т.
Братство * 10 януари 1986

Комунист
в ецби,

В

Брой 1500 годмна Х1ЛП
Белград, 10 януари 1986

ВСЕ ПАК СЕ ДВИЖИ

ствителности: разхубавени и дозирани — ха
Няма съмнение, Съюзът на комунистите
рмонична, с какватю се срещахме на полити- трябва още повече да се ангажира върху точеските заседания и събрания, и онази дру- ва, че малките и големите недоволствия, пре~
гата истинска
Конфликтна, поято проти- дизвикани от сегашната кризисна обществена.
ппедуб^^ни^'63,8“1'6
" дсжтрш1арИи °и^ация да се „превърне” във „великаининредуоеждания.
циатива” за размах на самоуправлението.

ремето, в което Ще бъдат проведени
конгреоите и конференциите на Съюза на
комунистите до голяма степен е време на
обрати: от това в КПЯ п>р.пйн тл по «V*.
югославските комунисти'ще се противопоставят На явленията на
^о^^веГ ЩУе

даес^Гп^%м=^
зависят процесите е оо- ючанията, подтикна динамична дебата,
в
зация
и
демистификация
на нащата по-нова
ществената действителност в 1986
г
година, която още един път се потвърди стойността история и революцията се предлагат „алтерНяма съмнение в „
стите тедбва и пгтим-’|га.
Н °Му И иа ^“аата неспъвана реч на най-широкия нативи", които фронтално са насочени продГ бъдГ™я
Т Та 3 КРЪГ на ч“^ *«а СК- Без разлика на тив битието на самата революция.
", талемалСТпредЛвреметогГав>^коего°?ееп^и- ™ “ мТа^
нуден да се занимава с ежедневната прагматика и да прави тези или онези компромиси, а не и да задълбочава своята революционна стратегия за изход от омагьосания кръг
на тъпчене в място, стагнацията на обществото.
Може да се каже, че нашето общество
се намира на едно от онези кръстовища на
борбата за по-голяма чистота на революцията, на които в своето следвоенно развитие
се намираше няколко пъти. Изглежда обаче,
че сегашната обстановка е особена по това,
че относително дълго трае и че поправо
все по-рядко се дават и най-малко разбираеми обещания, че наличното състояние —
в което най-добре се справят националните
бюрокрации — ще се преодолее и без каквито и да било промени. Може да се тича и в
място, обаче това не е смисълът на тичането.
На хората, особено нашите, които от
едно демократично свободно и хуманно общество очакват много, трябва да се влива
надежда. Но, самата ..лщсия” на
вливане
надежда не значи много, ако е често «ооена
в сегашната
от един единствен мотив
конегелация на силите да не се излезе и попадне в онова политическо междупространство, в което може да се изгуби малко от
позицията, която вече се има. Югославските
комунисти би трябвало да обяват война оренеисторически „поглед
щу ТОЗИ, ВСЪЩНОСТ,
на света".
Доскоро у кае много се говореше за
Угьществуването на почти две успоредни дай-

люпенията от Шестнадесетото заседание на
цк на СЮ.К, трябва да се признае, че един.
такъв начин на активизиране на „базата”
получи обща подкрепа от партийната и пошироката общественост. Членовете на СК се
сепнаха от своеобразната летаргия. Очевидно бе, че в тях дъгло време се е натрупвала
скрита обществена енергия. За подобни начинанця трябвало би да размисляме и
бъдещето,
Обаче, и покрай такива и други подобни
символични диагонали, не бива да ое губят
от предвид (напротив) и някои други феномени и факти, които се заканват да релативизират същинските стойности на обществото, да анулират неговия революционен потенциал и неговите демократически процеси ,и придобивки,
Като и всяко обществено явление, което
дразни и обръква хората, и кризата има две
лица: тя може да оживи и „развълнува" прогресивните сили, но и силите на статус кво,
пък и регресивните сили н» обществото. Може да изглежда парадоксално; на някои точки т^зи две линии като че ли се пресичат.
Таканаречони«т легален национализъм, за
който все по-често критично се говори, разбърка картите и изхвърли на повръхността
редица недоумения <и делеми, за които в следвооиното романтично време не се и сънуваше. Дотолкова отделни негативни (особено
националистически)
прояви в обществото
падат по-тежко, особено на старите комунисти и на революционерите.

РАПОРТ ОТ ТРУДОВИТЕ КОЛЕКТИВИ

ИЗОСТАНА МЪЛЧАНИЕТО
ДАЛИ СЪЮЗЪТ НА КОМ/НИСТИВ ^Д
^ЕЛ НО? ДО
ПОЧНАЛ ДА ДБ^Т®У°браЗ° П ПРИСЪСТВУВА ВЪВ ВИСШИТЕ

КАЗВАТ^РАБОТНИЦИТЕ В РЕИК „КОЛУВАРА"?
трецрбориито
след
Веднага
РЕИК
събрани* в сектор „Д” ва.
„Колубара", в момента наи-голсм
ият открит рудник в Югосла
журналист от фабриката задавя
въпрос на известен работник и ак
тивист - защо ио в взел Уадс™*;
в разискването? — Стига праз‘
думи, отговаря този, време е и
що да ое напреки I
мм оток„Колубара" тези дни

открити
ратно кипна, Нейните
нас, в
рудници са Срод редкитенеу секва.
конто производството
Онова, което може би при остане*
лите
лите о „.кампаниен
а в топа якипеж
трябва тук
да се
ежедневие
че
този
рапорг
търсят причините,
'Със следнооттук започваме точно
обезпечава почти
то: „Колубара"
югославско, производполовината
лигнит,
докато юва уча»
ство иа

понятия и найдребните детайли. Спорим се и за това, кое/ро от гледна точка за югославската ооциалиетическа революция е безспорно. Понякога
се създава впечатление: едва ли не.-сме стигнали до дебататата за това дали яйцето е
кръгло или «е е. Но, и споровете от този вид
говорят за много неща.
Все е по-очевидно, че на кризата на ав
тентичните социалистически стойности съд
бовно влияе прекаденото възхваляване на
нацията и нейното поставяне на пие
дестала на единствена стойност. Като че ли.
се пренебрегаза или забравя важният момент,
че републиките и покрайнините не са само
представители на интересите на един или
друг народ и народност: в тях (това мнение
Трябва да се приеме с най-голямо внимание)
се осъществява равноправието на народите и
народностите по съЩия начин — чрез самоуправителните отношения, върху които се
осъществява в цяла Югославия.
Националните конфликти у нас избиват
в пръв план тогава, когато бавно и непоследо
вателно се осъществява социалната програма
на революцията.
Пред конгресите и конференциите на
Съюза на комунистите трябвало би отново
да се върнем към тази идея. Това дето в об
ществото няма по-изпъкващи сътресния и на
прежения само иде на ръка на разпрос
траненото мнение, че от конгресите и
конференциите на СК, а специално от Три
надесетия конгрес на СЮК, наистина много
очаква.
Мирко Арсич

тие в СР Сърбия е 63 на сто. Пус
калето на новия блок „Б-2"
Топлоцентралата „Никола Тесла’’
шест месеца предсрочно означава
ше още 500 хил. тона въглища над
плана. С повишено ангажиране
миньорите в „Колубара" ще успе
ят тазц година да изкопаят около
24 м1ИЛ'Иона тона въглища. Това на
определен начин озарява онова,
което са направили шестте хиля
ди заети в ТО „Надземен коп”,
от 17,5 хиляди работника, колкото
са заети в СОСТ РЕИК „Колубара", която тези дни подучи ембле
ма — иай-голямото признание, ко
ето Столаноката камара' на Югослави* присъжда на успешни ко
лективи.
КАКВО НЕ СМЕЕ ДА СЕ ПОЗВО
ЛИ
„Все пак да бъдем открове
ни" — отговаря Ил въпроса ни за

кризата, в която западнахме, №женер Милош Търбойевич — „в
печата ежедневно за това четем.
Просто телевизора не смееш да
пуснеш, защото ведаагд от екрана
то заоипввт мрачни предчувствия.
Па, вероятно не е все така. Ние
тук не викаме уаа! Е, но тук ня
ма празни приказки. За осъщес
твяването на онова, което преди
малко забелязахте, ннто
един
наш копач и багер не е спрял.
Нито една смяна не е закъсняла
При нас няма неопна работа,
равдани отсъствия от работа. Мо
же бш в канцелариите има? Тук
обаче това не се толерира. Може
те да тръгнете е нас до копа".
С терепната джипке навлизаме
дълбоко в котловината, която са
направили джиновскито копач»
и баге.рн, които са много. Едните

(На З-г“ стр.)
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ЙОСИП ВЪРХОВЕЦ

СРЕЩА

Пред кръстовищата
на критиката
КАТО

КРИТИЧЕСКИЯТ АНАЛИЗ ЬсЕ ДОСТАВЕН

о,л”-"«впос‘”г

ПА
СФРЮ
ТВЕНИЯ СТРОЙ, ТЕЗИ ДНИ ОТ ПЕЧАТ ИЗЛЕЗЕ МЕ
Яй0%Чш“о»ДОКУМВН
КРИТИЧЕСКИЯТ АНАЛИЗ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ
ЙОСИП ВЪРХОВЕЦ, ЗА ЧИТЛТ1ПИТЕ Н ^ °
------ ---------------ДСТ™ЛЯВАКСИНТЕЗ НА ПОЗНАНИЯТА ДО КОИТО НИСТ" ДА ОСВЕТЛИ НЯКОИ ,я , атаКИТАЗИ ?РАБО- вия чрез системата на директиви.
ГЕ СТИГНА ТОЗИ ДОКУМЕНТ БИ ТРЯБВАЛО ДА ЖЛГКЯоДИ ОТ ДВУ- което би водило към безизходна
-ф^шата критика, 0ЧевИДН0, се
осдам ЗА ПУБЛ^10чн5Ао1съжмнПе°(по3същата часовияЕСразговорс ДРУГАРЯ ВЪРХОВЕЦ.

йгав»

на системата и отнася и на идеята в СкупЩи»ата
му, на СФРЮ да се въведе съвет на
сдружепия труд?
_Този въпрос доста дълго Фи"
Коитическият ана- пата на възпроизводството?
П практиката, крит а.а отношегуоира осветляван е практически
лиз” между Обществената криза и
_ По-добре казано, как се то- ществено^ш^чесгате^
от много аспекта, твърде критачполитическата система?
ва отрази в политическата систе ни във Ф Л Р сметка на начи- От много а и и чрез с^лкновява— Чпез този въпрос е изразена ма или чрез функционирането преди всичко за сметка на на
но щ,* дори И
идейни подходи
съвкупната идейна поляризация на политичеоката система? Ние с на как се учредява
не на определени
-™ ВърхОвец - Съществу- Консштуцията на СФРЮ от 1974 рес. В и* степен Федерацията ^
«Фовл» На кра.®»
ва 'Силен тезис, че политическа- година и после със Закона за сдру чрез функционира ето
пбттте ключеН0, ч® ^ЬВ
делегатска
та система е главен виновник за жени* труд предвестахме стратегия я8а обшия прогрес в н шето о щ труд във федералната^ Д
по.
кризата. Ако би бил така упросте- та на деетатизация на общество- ство? „Критическият анализ о
тС1ема яито съществено и
но приет, този тезис може да бъде то. Това е глобално стратегичеоко дели голямо внимание на съолю- лоЖително би влияел върху Р
и допълнителен повод за продъл- определение, чрез което поправо даването на действуването на
витието на процесите, за ко т0
жаване на кризата. Критическият трябваше в най-добра степен да зи механизъм в нащрта федерадор* напротив, че Ои моанализ показа, че кризисните хо- афирмираме историческия инте- ция. Тук анализът бе много остър, ^ да бъде и механизъм, които
дове преди всичко са възникнали рес на работническата класа — защото действително свидетели ще действува противно на ийтеп_в икономическите отношения. Но, процеса на общественото освобо- оме и сами, че в тази област има щште яа конституцията и «а са;
това не е могло да остане автоно- ждение на труда. Това направих- много деформации. Ако властта моуПравителния характер на сдру
мно и затворено в себе, но се е ме на федерално равнище и горе на работническата класа не се осъ жения труд като интегрална сис
разпроеганило и в останалите сфе долу деетатизирахме федерация- ществява в най-пълна мярка в ре- тема
ри на живота, пък и върху отне- та. Но, вместо в целокупния про- публиката, тогава и «а равнището
Кое е правилното решение?
шенията в политическата систе- цес на общественото възпроизвод- на федерацията интересът на то
_ „Критическият анализ” оцема. Обаче, в това политическата ство сега работникът да има доми- зи народ «ли на тази република нява, че отношенията във федерепубликанският рацията, за жал, прекадено са се
аистема «е е била паоивно, стати- нираща позиция, явяват ни се и представляша
чно ефикасно в тяхното осуетя- укрепват и в практиката се обосо- етатизъм, а не работничеката кла- свели на осъществяване чрез довъпросът, по кой начин се постави бяват тенденции не етатизация на са като осяовна обществена стила говаряне и преговаряне между преполитическатт
система и
как по-ниско равнище. Гледано от на .своята нация. Това става в натавителите на републиките
и
действува върху кризисните проце- аопект на функционирането на щата практика и затова имаме те- покрайнините, Занемарени са всп
си в обществото, дали е достатъ- нашата общност, дойде до етати- зи проблеми във федерацията,
чки други облици на свързване.
чно ефикасна втяхното осуетя- зация на републиканско, относно
Това трябва да разясним и разкоихр дефинира член 244 на Кон
ване и колко открива пространс- на покрайнинско равнище, а то- плетем, защото ако не направим ституцията.
въпреки че има сипе
тво за развитие на социалистаче- ва имаше и пряко влияние върху това ще оставим пространство на“ ственй инструменти за това. За
ското самоуправление.
начина на функциониране на фе- неяснотите,
дезориентацията
и да може да се осъществят всички
Ако бих конкретизирал обща- дерацията.
дори на възможностите за твър- тези облици и връзки, трябва с поНо,
не
би
било
правилно
та оценка че изходните основи на
Да де погрешно формулиране на офанзивно прилагане на мерките
нашето кризисно положение бяха ое каже, а такива тезиси има, че решенията. Една от погрена Програмата за стабилизацията
в сферата на икономическите от единственото зло бе етатизмът шните формули, например,
^ и с политическа акция още по-поношения, трябвало би да кажа, на републиканско и покрайни изразява
в иокането
защо
на това стана преди всичко, в са «око равнище. Яено е, че етатаз- да не се променя. Това би значи следователно да се насърчват-. пъ
мата сърцевина ■на общест- мите, без разлика къде се появя- ло и занапред да се засилва тен- рво, процесите >на сдружаването
вено-икономическите отношения ват, което ще рече и федералния, денцията че интересите «а наши- и интеграцията на сдружения труд,
републиканските
възпроизво- и общинският, са нападки сре- те народи и народности във феде- независимо от
на
общественото
дство. Целокупната наша общест- Щу насоките по учредяване на рацията да тълкуват и представя- и покрайнин ските граници; вто
вено-политич еска система е обо- историчеоките интереси на работ- ват статистическите управленче- ро, функцинирането на единния
снована върху искането, че ра- «ичеоката класа, относно на нейно оки структури. С това, яоНо изчез- югославски пазар; трето, приема
ботникът в сдружения труд и то доминиращо влияние в управ- ва автентичният интерес на рабо- нето на глобални общи развойни
чрез сдружения труд да бъде до- ляванегго с принадения труд и тничеоката класа и нейната власт програми, каквито оа стратегията
миниращата сила в об щественото 'останалите
обществени
работи, учредена в републиките и покрай- по ■технологическото развитие и
въз произвводство.
това значи, Воичко това, ведево, потвърди тя- нините. Втората крайност «а те- функционирането на големите тее«ергетой да управлява с условията и сната взаимозависимост «а оцен- зи тендеции се изравява в предла- хцологичеоюи системи
тиката, съобщенията, научното ра
резултатите на своя труд, преди ките и предложенията,
изнесени гапето на отделна
оистема
воичко да определя начина на из- в Дългосрочната програма за „класово господство” във федера
на звитие и под.
разходване «а своя принаден труд икономическа стабилизация и цията (като корекцията на т. нар.
Показа се, че на тази основа про- в ^Критическия анализ” на поли- полицентричен етатизъм в репуЗначи, извън рамките на един
дукционнохо отошение, за жал, тическата система
като две бликите и покрайнините). Разбира ните основи на обществено —
»е се развиваше еднопооочно в по- съществени части «а едно цяло. се, тук няма решение, защото та- политическата система, междуна
ложително направление, но че
Какво
„Критическтият ана- пива „класови” коректури
родната политика,
оистемата на
не знапопадаше в доста, сериозни и дъл- лиз” предлага като терапия завсенародната отбрана, с една ду
боки противоречия и че управля- осуетяване на
полицентричния сяваме^с каличнзанапред съгла ма извън отношенията, учредяваването на работниците над прина- етатизъм, за да се поставят На зд- самата база Воичко *™с?°*нив в Щи се на равнището на федера
Двния труд срещаше големи пре- рави крака, преди всичко, отпоше- ло
™едя™не „а ЛелепГ""' цията чрез официалното представяване на републиките и похрайни
създание
питате с унитаристки. хегемонистюи тип. иите, имаме широки области на
ектирашц^От^това ™оиГтеад вед содото к наЗВЪР^ ВЪЗела на кла‘ в иоето 'вое повече вместо
със ои- занемарени възможности на все*К0 останало,, с
“а”
ПГ™ СЯМаЯ На ^отвените отно- кидн-евното
осъЩествеяване
на
ва ,Критичеокият анализ”.
акп ,мл/
основен въпрос и шения, би се настоявало да се същинското съдружие,
опиращо
ко му се даде правилен отговор направлява животът на
Югосла- се върху самоуправителните от-

ТГ^«-»ХГ«ГГ™0.'
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правието на «ародйт^Гнародвдс- ТовГ ^5^' 38 ,КОЯто гав°Рехме,
™те. Ето
защо „КРИгиче“т
До"™* Да 06 менио“твГаа„3еа „аа „адичТи™” ^^^Р^Хнските стига и
— Трябва да кажа, че тези
Обществено
политическите
комитетенденции в погрешна насока Ще организации лоправо
трябва да
в
изпълнителните
р
действуват все до тогава, докато бъдат носители на оня процес на
че в член
— Да, и в изпълнителните ор докрай не се учреди основното решаването, който постоянно ще
281 на Конституцията е достатъчгани.
Вместо в Съвета на гюпубли ^продукциошо отношение и не се извира от оано-вите но обществото,
но ясно казано кои са длъжности
иите
и
покрайнините това да се °Съществи Ч******* Р°*я на в практиката се често случава
те и компитенциите на федераци доведе докрай
да ге тъп™ об.„ одружеиия ТРУД като интегрална това да ое прескача и тогава сисята в това отношение.
с
тотГ^ иК°о^ ГГ - “
™= ~
и
И? 0=
с други думи, не се предлагат интепегм
ч Делиите оправдани съвършен да е механизмът на по- вено - политическите организации,
никакви изменения нито в член известни поп аТ°^а са предложеНи литическата система, без съответ- в резултат «а което се засилва
244 нито в член 281 на Конститу- ттнп ™ А°™нения' с Чел по-си- ното действуване на обществено- процесът на отчуждаване на обще
тията на СФРЮ?
Д Се Изрази ключовият инте- политическите организации
тя ствено - политическата база. На
тт
_
рес на сДРУж©ния труд и интереса може да бъде парализирана. Как- тази основа се стига и до срастваоияптто” ' ° 46 В "Критичеокия на работническата класа и на рав во се наложи като главно заклю- не на ръководните структури на
анализ ясно се посочва потреба- »ището на федерацията. Предло чение в тази област?
държавата със Съюза на комуна
та от последователното и по-всес- жено е в Съюзния съвет да се уве
— Няма политическа систе- стите. Така вместо развитие на
трайното им прилагане в обществе личи броят на делегатите от сдру- ма, нито е имало такава, която непосредтвената социалистическа
ната практика.
жения труд на две трети, при ко- може да действува с вътрешния демокрация имаме деформации,
ето мислим, че най-малко
една си автономен механизъм и автома които задълбочават процеса на
Консензусът също бе предмет половина би трябвало да бъде от тичеоки да произвежда някои съ- отчуждаването.
Когато критичена спорове. Какво е заключено в материалното производство. Съве- вършени и резултати. Значи, в за- оки указваме на определена без” ритическия анализ”?
т>т на републиките и покрайни- висимост от това как ще действу- дейност, на недостатъчната акти— Кснсензусът е дефиницан с к2г^3?°Ж,КИ °Т задачите на ват организираните
обществени вност на базата,
преди всичко.
Конституцията като дълг за едиТ ТУЦ ЯТа’ трЯбва възможно сили, които са носители на тази причините трябва да потърсим в
ногласие като метод за учоедява- ™'последователно Да осъществя- система, ще се измерва успешнос- себе, а това понякога занемаряване на отношенията и общите инте
0В0Ята Функция на действите- тта на материализирането на про- ме. Поправо може би това с° и
°"ГГе ИНТС лен носител на съгласуването, с кламираните обществени цели.
казваме в нашите заключения, оба
^ Р Ц Та' Чр 3 К0ИТ0 което трябва да осигурява и обВ това отношение, ние и в че в конкретната практика ие во_ествява пълно равноправие щите направления на обществен11# оценките и сетне в предложения- дим достатъчно сметка за съЩонародите и народностите в прогрес. Значи, ако с Конституци- та, голямо внимание посветихме то.
страната, при което не ^ ива да ята определената си роля последа -на действуването на субективния
Върху тази основа няма и съ№иа каквато. и да е маноризация. давателно биха вършили -всички фактор. Да кажа, че бяхме много щинока система за отговорността.
ие наистина притически и твър органи на федерацията, тогава критични, обаче не трябваше ни- В такива условия решенията чесде оостоино разгледахме всички проблемите които сега
имаме що специално да измисляме, за- то са нещо, което шгва от вън, а
тези конституционни разпоредби
щото критиката е залегнала и в хората само се поканват да прове
и стигнахме до извода, че във вси
Съюзният съвет, макар че за- много бройните заключения на Съ- ждат това. Затова и въпроси* за
чки конституционни разпоредби стъпва самоуправителната основа юза на комунистите. Отделно при- отговорността в обществото е едвъв връзка с това не трябва ни- на обществото, не решава за стра- помням на дебатата в Съюза на на от най-слабите точки в нашата
Що да се мени. Обаче, критични- тегическите икономически въпроси комунистите във връзка с Проек- система и най-вече критика и не
ят анализ на обществената практи- на страната, но това става в Съв- тозаключенията от. Тринадесетото доволство от обществената база
ка ни показа, че това конституци- вета на републиките и покрайни- заседание на ЦК на СЮК.
са отправени към нея.
онно начало, за жал, не рядко се ните. Ще се промени ли нещо в
Затова се потрудихме да поРазбира се, всичко това е свъ
употребяваше по начин, който до- компетенцията на съветите в Ску- оочим особено някои качества, ко
рзано с кадровата политика. Гото
ито обществено - политическите ви сме постоянно да измисляме
ри можеше да се оцени и като щцината на СФРЮ?
един вид
злоупотреба- Превръ
— Връщаме се на онова, кое- организации трябва да имат в от различни критерии
за профила
щането на консензуса в право на т0 ,вече казах. Тръгнахме от оце- делиите части на обществено - по на кадрите, често настъпваме
с
вето водеше към бавене на про- нката <и становището, че двата съве литическата система, а в практи- ЛОзумга. че трябва
да избираме
цеса на решаването във федераци та трябва да изразяват самоупра- ката недостатъчно се чувствуват. ,?най-добрите”,
„най-способните-'
ята, пък дори от време на време вителната база на обществото, са- Но;първото и основното (когато и тем подобни, а много малко
водеше към блокада в решаване- мо по различни начини се учред гледаме кое цай-видимо е израз- държим сметка за
онова, което
то- Порада това, че така бе в пра ява изразяването на тези мнтере- вно и на обществената арена и с ту*ва характеристика на един човктиката, укрепваше
тенденция- си оКритическият аналмз” искаше право подложено «а критика) все ек. как работи, какво създава със
га която се противопоставяше на само в -практиката да се 'избегне 0,1116 е недостатъчно широко
и своя труЛ успех или неуспех, дали
самия този принцип. Разбира се, конфронтацията и делението
иа 3Д1>аво поставеният процес на вът- допринася за укрепването на соние трябваше сериозно да се про- двата съвета, едното да е „дър- Решнмте демократически отношен циалистическите обществени отно
тивопоогавим на това и идейно жавно”, а другото „самоуправите- пя в обществено ~ политическите шения или отслабва тези отношеи обществено-политически защо- лло”.
организации. Не може да се раз- нпя. в „Критическия анализ” «ие
то
принципът на консензуса
е
Значи не предлагате никакви виват демократически отн$шо?ия посочваме на тези неща и изтъкедин от основните инструменти за промени в компетенциите между в обществото, ако същите не се ваме, че това са съществени въпро
изразяване на пълното нациоиа- двата съвета па Скупщината на размекнат и обогатяват вътре в са- 0и за успешното Функциониране
митс обществено - политически на политическата система.
лно равноправие. Разбира се, при СФР*о?
е организации. Това особено се от— Не. Обаче, съществено
нцицът на единогласие трябва да
Разговора, води:
се прилага последователно и стро- че иа раннището иа ропубликите, 1>азЯпа по. въпроса за системата на
решаването, след това в оистемаДраган Кабадаич
го, само когато се касае за пред- покрайнините и общините да уквидените с Конституцията отно- рогша ролята па съветите на сдру
жения труд. Имои-н-о
затова, че
(От 1-ва стр.)
шения дъв федерацията.
„Работя повече от 32 години. А на
Имайки предвид досегашната по-късно представеният
интерес почистват яловината, други с огро въпроса ви — съзирам ли ггьтшца
класово
мийте лъжици копаят, безкрай- та за изход от кризата — Ще ви
практика, как «Де направим разг- „а републиката би бил
раничеиие когато имаме злоупо- учреден интерес иа сдружения тр 11И1<0 лсити отнасят въглищата кажа следното; доколкото ос своя
тоеба на консензуса и когато ня- уд, а ^гв яа управлвическата, те- Опирам® край най-големня копач. екипаж бих поставил тази огром
игобюро-сратичната или статисти- От логовия екипаж за момент се на машина на погрешно място, да
— Ще посоча един пример, ческатл структура.
отделя Радеша Петровмч, високо- кажем пред онази ялавина, т» на
Г
пепубликите и покЗа съжаление, сега имаме мно квалифициран работник. За посс празно, точно както и ни®, би ра
-ьветът иа
Р У
т1Цината на г0 държава там кьдсто не ни тр«- щението ии не е знаел.
ботила. Изразходвала би се без
ГФИРю'Т Конституцията е задъл- бва, а малко там където ..и гря„Вероятно сте дошли зарад какиито и да е резултати. Така ми
- ^ с
у разяснява и бва?
декемврийската заработка” — ка изглеждат повечото от «аншт® ра
жен и длъжен да
1
.ртноше
_ Напълно съм съгласен с то- зва. „Трябвало е това да отложм- зговори за кризата, доверието, на
съгласува именно
,
Т°3^® Д ' обаче, Ва и нямам -нищо да добавя. „Кри- т0 за фебруари, когато темиерату шето единство. Подоче се говори
мия
ВЪВ
Ф„Р ' 'агя? Съвет- ти-чеокият анализ" иска и на този рота о под иулота, когато всичко напразно, отколкото се работи.
какво става в практико-а.
ппос ла даде отговор.
се заледи. Сога времето е идеал Причината за това е главно погре
ът на републиките и покрай
‘Как тогвва изпълнително-уп- що за работа, макар че изтече вто шното ръководене. Нищо не ни
Ляв е в състояние Да преодолее
нитв орга„и Пъв федераци- рата поло-шина на декември”,
пречи дц работим. По-добре каза
тоша. То-гава проблема вртдц ра
иърнсм към конституционОбясняваме, че това нито ии е по но, но позволяваме времето, ава
повторно ца изпълнителните орга та Д
я къМ политиката "■ водьт за поое-нението и разговора, риите на машините, ремонтите,
ии да го съгласуват, по точно по- «ата
1
' .,оШе,,ията и зако- Но, все едно — колко ли пари е закъсненията и останалото да ни
скъсамв с досегашната взел той тези дни?
изхвърлят от релсите. Доволни ли
иататък да преговарят и да со па- изп л яв
общо ните и да която тежи-чето
»а
„Четиринадесет милиона стазарят
около търсенето па
деформация практика ’ * бе предлагано
(На 4-та стр.)
»а ри динара” — не скрива Петровия.
решеше, и тук става
работата им
във функциоирането па политиче-

гзац?“ м онали- ~грнота и в ка~

” ^, =вайЙЙСТИТУЦ'ИЯТа °Р“ ОСН°
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с Тук те бяха

ИЗОСТАНА МЪЛЧАНИЕТО

МАЛКИ ПОБЕДИ
°Д
шиите ообственици, въпреки че НЯМА
собственост
на
колекти
чначи
касае се за изключ
Мисля, че от то сега е
ви можало НИ решения. Нашите събеседници
ВИТО. Казахме, че то
", че хората са разбрали, че
"=
„а такива събрания могат да Р®
ванович, млад
би се намери шавГи овон проблеми, че мотат
новеня: „най-лошото е когато се те работници и тук
за по-добро заскритикуват, предлагат, изиск
говори, защото тогава малко ое ло пространство
с по-ср- Д“ Р
и разбираемо, най-че
работи Добрата организация на мане на наши работници
Това “АТ- Което е
производството,
е
обсъждано
работата подразбира порледова- «ши трудови способности.
До я0
сто е имало дума и за кадрите, ко
телен процес, без застои и прект- напълно «е е
_1
и
не търпи край не се проведе нито искът н ито водят колрктива, за трудови
овани*. Производството
р
трудовите хора Да
а
те услови*, за организаторите
постоянно измисляне на какви ли събранията на
Последова
трудови* процес...
изпълняване на трудовите
задължени* осигурява
стабилност на колесе случва работник, докато има нашите ООСТ се "ару
ктива А нашата солидност може
работа, за четири или пет часа вата дисциплина. Ъто.Жятя*‘Р ' да ,се види дори тогава, когато се
изпълня нормата, а после да му се Ят на годината - значи, измина « ади пред оЦвНките на нашизаплаща режи*. От нас се търси орокьт - а правилникът за У
партньори. Принадлеж
добре да работим. Условията са треба на служебните возила не е
към
колектив дава
тежки, но не се разкайвам, че тук изгласуввн. На събранията «а С
^ вд^10ВЯВа ВЛра в рабе
дойдох. Работя шест години. Не имаше иск да се повиши грижат
П^ ц
с които ежадневмога да разбера незаетите младе- за инвалидите на труда, и тов ®
битка за своето и обжи. Повече, обаче, упреквам тех- направено. Премахнати са и сл
следователно е била своните родители защото ги вардят бостите, които намаляваха произот работа. От какво само ги паз- водството в северния клон «а сек еобразна проверка на досегашят? Мен моите не можаха, а и но тора. Там променихме ръководна ната самоуправителна практика,
искаха от това да спасяват! И не та структура и подобрихме органи която, макар и с по-резки то —
са сгрешили. Ако ви интересува зациита «а труда”,
нове от предявените, е потвърдиВъв връзка с усъвършествуваполучих 10 милиона стари динара,
необходимостта от създаване
които заработих с малко повече мето на разпредлението спорсд. ла нова атмосфера. Затова раду
резултатите на труда и прилагане на
работа.
записваме и онези размишВЪЗЛОВИ ТЕМИ
то на новите правилници Йордан Щно
ления, които се отнасят за остаВ момента на политическата Паунович обяснява, че е уточене
отговорност»! и работи.
и делова заинтересованост на пър но разликата между производстве налите
вичните организации на Съюза на ния
и непроизводствен труд Тук оценяват, че трудещите се
вее още не са доволни от услугикомунистите в сектор „Д” през да може да възлезе и 40 на сто.
изминалите месеци имаше някоя- Това даде хубави резултати. Съ- те. КЙ-И™ им оказват органите на
ко възлови теми. Притчата за „ул що така ое изборихме да се Раз- УпРДв»иего и трудовите общнос
авяне на чевръста крачка" в тази личават и личните доходи на ™ в Общинската скупщина. Тя
среда, след Заключенията от 13 за работници с еднакви квалмфиции. трябва да бъде. по-ефикаона и
орга
седание на ЦК на Сюк, потвърж- тези разлики сега достигат и до по-проста. И правосъдните
дават Радослав Гайич, сегашен 20 на сто. Точно се знае кой и ко- ни, не само в тяхната община,
председател на Акционната конфе лко е уработил. Производство не работят как-го трябва. Найренция на СК и Йордан Паунов- може да бъде и рекордно, «о то- често действуват прибързано. Зато
ич, който до неотдавна изпълня ва не означава, че могат да се ва се и случва да взимат различваше тази функция.
предвиждат и аварии и щети на ни решения във връзка с едни и
„Основните забележки, които машините. Следователно, за то- съши предмети,
тогава, си отправихме като самокр ва непрекъснато трябва да се дър
„Мисля, че няма малки побеитика, се^ отнасяха до оргавизаци леи ометка. На събранията на пърказва Милош Търбоевич.
ята на работата и кадрите. Търсе- вичните .организации на СК и Си „Уверен съм, че не е трудно Да
но бе най-отговорните и най-доб- ндиката комунистите се застъпва- се теоретизира. Нашата страна
рите специалисти и челници да ха за премахване на извънредния И1Ма ггвт пъти повече инженери
бъдат на ключовите отговорни и труд. И го премахнахме. Работни- отколкото й са необходими. Озорганизационни места. Акционна- ците не бяха доволни от заплаща начава ни това, че онези, които
та конференция изискваше да се него за нощния труд и уреждане- обичат да се занимават с теоретипремахнат неоправданите «и неза т<0 «а въпроса за получасова по-чи- ЧНа Работа, а нямат възможност
конни забогатявания, които и ние Вка за закуска. Не бяхме доволни за ТОва> трябва да седят със скръспозволявахме. Бяхме на мнение, и от превоза на работниците до ра тен1И Ръце? Разбира се — не. Тряче един от тези видове е «и употре- ботата. Настоявахме за утвърждава бва Д® им 00 Д^е работа и при
бата на собствени булдозери за не на лична отговорност за про- т0ва» разбира се, да се държи
работа в нашите основни органи- такането .на интеграцията на мест- ^“®тка Да имат какво да работят
зации на сдружения Труд^ В това ™те авотпревозвачи. Анализирай- Наи-къоо казано — ние тук с едне сме определяли срок. Това тря ки. задълбочено тези и. други въ наква сериозност избираме хора
бваше веднага да прекъонем. Та- проси. Съюзът на комунистите и за Ръководители на омяна, главни
ка бе и сторено. Мислехме и мис- Синдикатът застанаха на Панови инженери.
ръководители.
име, че е незаконно забогатява- щето, че за работника трябва да ма™<0 и да се похвалим, нжолко
нето и ползуването на експропри мислим и да се грижим като за наши специалисти заминаха на
раните площи от страна на преди човек. Най-новите оценки на ра Работа в Рударския институт.
(От 3-та стр.)
сте от отговора?

ШШШ

Комунист
• С Указ яа Президента на Републиката от
23 декември 1964 година „Комунист" е от
личен с Орден братство и единство със
златен венец.
• Директор на Издателската трудова орга
низация „Комунист": Витомир Сударски.
Главен и отговорен редактор на всички
издания на „Комунист": Влайко Кривоканич.
• Урежда единна редакционна колени-. гладВвнв^отговорен редактор на всички из

добри

работници

Уверен съм, че
“Г
Тук
^ места,
Г,я«Г^
^ Ако юнакъ
. Следователно, уопе*м
мегдана,

ва че послоден напу югосл8вски
тогава и в Съюза
МР|1Н0 трябва
те коМу,шсти Н®ПЕ!^
Знамеда видим такъв борец със
^
яа реШИмостта, н5"® ^%рябва
събеседа«Ш
се напише в "К°7
каз«ного затова, че у
ват те> напоследък стават *
|;а даички равиишл Малко се
дИрва онази полит1^*^
коЯ
лНа сплотеност, с помо^** ав.

то мОЖвм да изведем^амоуда^

леНиет0 и обществото
^стояние”.
няМА ОТСТЪПВАНЕ
Случваха се и смешни неша”
'
_ казва йовиша Симич. ,ДРИ нас
ошовните организации на сдруже,„ия труд, и да искат, не могат
действуват извън цялост*. ™
“оЯто принадлежат. А видяхте
, какво правеха през изтеклите
нве-тои години републиките и покРайЩПШте_в Юогславия. Ако деМОкратическият централизъм е
принцип, валиден за де^осгта и
поведението на членовете на СЩ
как е възможно по-инакво отнощение на републиканските и покрайнинските организации на 14
към Централния комитет на Съюза на югославските комунист»!?
ТуК комунистите считат, че се налагаше да бъде вече открит про
рес на идейяо-политическо разгрз
ннчаване на нисшите органи__ на
Съюза на комунистите за н ъ
задаствяВането наутвърдените
чи. Зашото приетите решения н
са тъй .тонш” .
Те предлагат някое заседание
изпълнителен съвет
на Съюзни*
11ЛИ На ЦК на СЮК по въпроси,
засягащи работниците, икономическите отношения и единството
в страната, да се проведат — в
техния колектив, Казват, че имат
достатъчно големи помещения за
това и тук, пред работниците, а
не пред тв-камерите, да се говори
за онова, което «измъчва и тях, и
нас изобщо. Така най-добре ще
се види за какво и за кого се зае
тъпват членовете на ЦК на СЮК.
Церемониите посещения в колектините в случая ви станали мзлиш
НИ. Предварително би било «известно, че някои политици не би ималм за какво да наминават при
тях Повече От ръководните кад
ри, .ВЪв ;висшите органи, които упражняват кръгово движение”, занапгоел не трябва да бъдат канди
да бъдат избрани нови и по-спопоб>1к1,ти
Р ' йован Маркович

дания на вестник „Комунист” Влайко Крипредседател Драгиша Павловия.
^аПИ„Ч„'оИЗПЪЛНЯващ лпъжвостта помощ- • Адреси на редакциите: за всички издания
. пВСН И 0ТГ0В°РСН редактор Бона „Комунист" Площад „Маркс и Енгелс"
„7Четич; главни “ отговорни редаи Белград, телефонна централа 335-061;
гкит„ ®' РвЩ^бликанските и покрайнинадрес на редакцията на изданието за СР
и^епцегоиим) в
ЦпР84 (Б0СН®
Нови Белград, Булевард „Ленин” 6,
и лерцеговина), д.р Живорад Джорджевич
телефон 627-793.
РистоЛачат^^м» *айруладу (Кооово), • Издава Издателска трудова организация
Ристо Лазаров (Македония), Янез Коро„Комунист".
ватскл!
н!*”?!0 Михалевкч (Хър- • Печата се -в четвъртък на сърбохърватски,
ман Пвтклпио ^2®°°®” «Ч|Грна гора). Калотносно хърватсюо-сръбски (кирилица и
• Прелеел^ ! (В?.ив®дина)латиница), словенски, македонско, и ал„Комутшвт" - на^изданиего^ за^с” Съ^
2вН^!,“ИЦИ' а в с'кратвни язД®*" »«
био
изданието за
Сърбългарски, унгарски, словашки, румънски,
—рия Д-р Богдан—Трифунович, заместник
русински и италиански езици.

в СЛЕДВАЩИТЕ ПЕТ ГОДИНИ
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БАБУШНИШКА ОБЩИНА

ГОЛЯМО ВНИМАНИЕ НА СЕЯСНОТО 6Т0ПАНСТВ0

Приемайки тези дни но
вия средносрочен план
•на обществено-икюномиче
ско
развитие на Бабушнишка община от 1936 до
1990 година, делегатите

ПРАЧА

ХУБАВ ДОБИТЪК
ХУБАВИ ПАРИ
Костадин Панайотов е
домакин на едно от осемтте семейства, които жи
веят в село Прача.
От
скоро селото наистина е
близко до Димитровград.
С изграждане на пътя до
Боровско поле петте кило
метра до селото с кола се
минават сравнително бър
30.

— Пътят ще върне хора
та в селото, с усмивка ка
зва бай Коца- — Трима
‘пенсионери
вече. са се
зърнали, а ако се знае че
ток са довели 22 къщи,
ние сме единственото село в /5бшината, което се
съживява. Поне на събота
и неделя и на празник.

жен е с „Кооперант”
и
след четири години се над
ява да получи солидна
пенсия.
— Кравите ще си отгле
ждам докато мога. Дори
Ще увелича броя им с
още две. Считам че шест
крави, кончето и една,
две свине и кокошки ще
бъдат достатъчно за
да
мога да се справя с тях.
Засеял съм два декара, а
ще засея още пет и изку
ствени треви, така че хра
на ще имам достатъчно.
Според мен в добитъка е
парата, ни д^и условие да
е породист и хубаво дл
се гледа. Това сега е полесно защото от миналата
година имаме ток, ето и
пътят е направен. Да си
доведа още и водата от
бунара в
кошарата и...
няма страшноТака говори бай Коца,
оптимист за своето село,
председател на местната
общност в Прача, някол
ко пъти партиен
секре
тар, делегат в Общинска
та скупщина, един от наймладите
прачаяи роден
през 1929 година живущи
в селото.

С десетина години труработник
дов стаж като
по железопътната линия
бай Коца се завръща дос
та отдавна в селото си и
продължава
да
работи
което
най-много
онова,
знае и обича — добитъка
и земеделието. Със съпру
Верка отглежда
гата ои
породисти крави
четири
„Сименталки", които
всяка година му дават над
1000 литра мляко и то С
масленост от 4,3. Това ла
А.Т.
ва възможност само от
да
вземе
по
13
стамляко
По невнимание или по
ри милиоичета годишно.
Освен това всяка година други причини, но неотда
за вна един камион, пълен с
продаде по 4 телета
по 5-6 дори и 7 милиона. дърва, се бо преквтурил в
Вода
а тук е сиренето и туй- Тръ»ски Одоровци.
онуй, годишно се събират чът на камиона отишъл
..много вляво”, и товарът
по 50 стари милиоичета.
се сгромолясал, като ками
— За нас двамата това
онът останал с копелетата
Дори
е съвсем достатъчно.
цагорр. За щастие, водаима да помогна и на Де" чът останал почти ценов
ца-га (двама синове и три реден.
дъщери). А и те идват в
Тази злополука е още
Стига и толко- едно предупреждение кол
коситба.
ва помощ от тя*.
ко внимателно трябва да
На 6-7 хектара имот Ко- со кара сега, когато вре
стадии произвежда ,всичко, мето е дъждовно и снето
вито, в коловозът хлъзгав.
което му е нужно така че
освен
занищо не купува
Снимка и текст М.А.
хар. олио и подобно. Сдру
Братство * Ю януари 1986

Д-ство от 22,630 тона меоо.
площите с фураж би трябвало от 11 600 хектара,
колкото са днес да нараснат «а 13 000 хектара.
Предвижда се и подобособон-о ударение поста- рение на породите на довърху
виха
развитието битъка, като бушата изця
на селокото стопанство,
ло бъде заместена със сис оглед на стратегическо- менталско говедо. Предто му значение за прове вижда се значително пождаяето на икономическа голямо внимание да се по
та стабилизация.
свети на развитието на жи
На първо място,
най- вотяовъдств ото в частния
много средства ще бъдат сектор чрез
създаването
отделени за подобрение на м^иферми и др.
на полевъдството и живогЕдна от главните задачи,
новъдството. Макар че се които трябва да се прове-

очаква известно намаля дат в селското стопанство
ване на площите със зър е — по-доброто му орга
недей . култури — с при- низиране. В този смисъл
лагащето на по-съвремен“ вече се действува. В течена обработка >на земята и ние на настоящата година
с прилагането на зоотех
четирите земеделски ко
нически ■и др. мерки — операции в общината
(с
очаква се увеличение на изключение . на пчеларска
производството,
Истина, та кооперация „Мая” в
др 1990 година се очаква Звонци) готвят нов вид на
намаляване 1на площите с организиране в
рамките
пшеница годишно с около на агропромишления ком
2,1%, но и при това поло бинат »Ниш" в Ниш. По
жение, в 1990 година ее всичко личи, че това ще
очаква в общината да се бъде единна селскостопа
произвеждат годишно 5000 нска организация в цяла
тона пшеница и 7 100 тона та община с отделни тру
царевица. Предвижда се дови единици.
и повишение в производс
В селското стопанство
твото на овес, ечемик ,1 трябва до 1990 година да
някои други зърнени кул со реализират капиталов
тури.
ложения от 1,417,5 мили
В животновъдството се она динара, или 42,9% от
очакват коронни промени. общата сума предвидени
До 1990 година, при ре капиталовложение в общи
ализиране па запланира ната до края на
новия
пито обокти, би трябвало средносрочен период. 1 От
да се осъществява произво таои сума 1 092,9 милиоТР. ОДОРОВЦИ

на динара ще реализира
„Будучяост” в Бабушница
за доизграждане на фер
мата «а Бачов дол. „Будучност" също Ще трябва
да довърши вече започна
тата ферма за угояване
на аонци в Д. Кър»ино и
да създаде овощна гради
на от 50 хектара.
В село Велико Боиинци
//Слога” вече строи нова
овцеферма, а приключва
изграждането
на ферма
За <?»Це и кози на „Църни
връх”. И кооперацията в
Любе-раджа
Ще строи в
скоро време ферма за уго
яване на юнци.\
Явно е, че селското сто
панство в Бабушнишка об
Щина има амбициозни пла
нове до 1990 година. За
осъществяването им ще бъ
де необходимо
по-скоро
преустройство в
органи
зационно отношение, кад
рово укрепване и пълно съ
действие на ветеринарна
та служба.
М. А.

Б сл/^ж/.чТ

Аньни не
е са и...
Аяани Златков от
село Звонци теглил
голяма щета. Тези
дни му изгорял пле
вника с храната за
добитъка и той ;
озовал в беда.
Но
не останал усамо
тен. Неговите съсел
яни
— звончани:
се притекли на по
мощ. С добровлни
влогове (кой колкого можел) му помог
нали. За два-три дни
^ъбрал'
звончани
над 100 000 динара.
така че поне част
от щетата до изве
тн<1 степен Ще б.
де наваксана.
Може да се очак
ва, че звончани ще
му окажат фомощ 1.
когато Златков на;
ролет започне
д.
строи нов плевник
но и това което са
направили досега —
1 за всяка похвала.
Така
нещастието
което сполетяло тези
дни Златков по-безбо
лезне"о ще бъде пре
одоляно, а той, както
и неговито съселяни
на дело са засвидвтс
лствували своята со
лидарност и разбира
М. А.
телство.
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ЗА ПЪРВ ПЪТ В ДИМИТРОВГРАД

П

Семейство Мнтнч

У/

Димитровград
В «рая че миналия месец в
ОТ Зай
първи
път
^^^р^скГ^блшса
се
за
чар, жойто пред
„Семейство Митич” от Жи
Милан Ьо
членовете
«а
госавлевич
колектив,
представиха като добре подготвен
■оправдавайки реномето си.
Имайки продоид, че Народният театър от
представя пред димитЗайчар за .пръв път се
очакваие беше м1"°
ровградската публика, за
теат
го по-голям интерес сред любителите на
палното изкуство. Но може би поради факта,
™
че само след пет дена трябваше да се посрощ
почти всички са „зае
„е Новата година и
очаКВа,н,ото ,пос подготовки 30
Нищо
повече
не допри51 есе
садени© изо стана.
и факта че това е първо представление (теат
рално) изобшо в този сезон. Все пак остава на
деждата, че това няма да бъде и последно гозначи
стуване на артистите от Зайчар, а това п„„„т
и по-добро посещение на публиката от Дими
Джордже Андреевич — Кун
ровград, която през последните няколко години
няма възможност да види театри от по-големн
А. Т.
градове.
нара. От общо запланува
ВЪЗПИТАНИЕ В БОСИЛЕГРАД
ните средства, 107 230 000
В СОИ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ И
динара ад бъдат изразход
вани за лични доходи на
160-те заети в основното
образование, 4 милиона
за материални разходи, 5

Приет финансов план и
програма за работа

Самоуправителната общ
ност -на интересите за ос
новно образовани- и вз>з
питание в Босилеград по
лага усилия, в зависимост от възможностите
си, да подобри жизнено
то равните -на учениците

и прооветните работници
и да издигне възпитател
но-образователния процес
на по-виооко равните. При
това, както и досега, отдел
но внимание, според про
грамата за работа за 1986
година, ще бъде посвете-

СУРДУЛИЦА

Голям успех на
КХД „Ром”
Дванадесетата по ред
манифестация
културна
„Преглед на културните
постижения на ромите в
СР Сърбия" тази година
се състоя в Кралево, Чачак, _Крущевац и Тръсте
ник в началото на декем
ври м.г. Участвуваха 20
дружества с «ад 600 състе
затели. Сурдулишките ро
ми постигнаха най-доб
ри резултати.
Пред самото начело
на официалната част на
програмата,
домакините,
инак побратими на [коми
те в Сурдулица, подариха
на судрулишката делега
ция голяма художествена
картина с мотивите от гра
да в бакърна отливка и
два комплекта книги.
На централното търже
ство в Чачак участцуваха отборите на Виница,
Сурдулица,
Ариле, Гнилане, Железник и на гра
да-домакин.

■ Най-добро впечатление
по масовост, качество и
обменост на
програмата
оставиха членовете на кул
турно-художественото дру
жество „Ром" от Сурдули
ца, които убедително без
конкуренция опечелиха пъ
рвото място. 60 състезате
ли, разпределени в. пионер
ски, младежки ансамбъл и
духов оркестър, привляко
ха особено внимание и
постоянно бяха търсена те
ма яа фоторепортьорите.
На заключителното тър
жесгво на тях бе връчена
Голяматт емблема на Пре
гледа в знак яа призна
ние за най-добри
резул
тати в културно-художест
вената част на обществе
на активност на -ромите
от Сурдулица.
Д. М.

но върху по-нататъшното
усъвършенствуване «а обу
чението, последователно пр
свеждане на . мерките за
икономическа стабилиза
ция, континуирано осъще
ствяване на запланувани
те задачи и активности в
образователно-възпитател
ния процес, осъществяване
то и по-нататъшното усъ
вършенствуване на самоу
правителните отношения,
гю-адекватна професионал
на застъпеност на часове
те, цялостно обхващане на
децата, подлежащи на ос
новно училище и пр.
За осъществяване ца те
зи и различни видове дру
ги задачи и активности, от
насдщи се до основното об
разование и възпитание,
ще бъдат изразходвани
159 47ДДЮ0 динара и същи
те по отцоешние на мина
логодишните са по-големи
с 37 на дто. Същите ще
бъдат обезпечени: от обла
ганията на личните дохо
ди на заетите в стопанство
то — 40 880 000 динара, от
облаганията на личните до
ходи на заетите от общест
вените дейности — .17 520
000 динара, от кадастрал
ния доход на селскосто
панските производители
800 000 динара, от облага
««ята на занаятчийството
— 21 000 000 динара и от
Републиканската СОИ за
оововно образование и въ
зпитаиие — 79 272 000 ди

милиона и 300 хиляди за
топла закуска, 8 милиона
за амортизация, а около
18 500 000 динара за раз
лични видове подобрения
на ученическия стандарт.

м. я.

Резултати от творческия
конкурс иа списание
„Мост"
предложените
Журито за преглеждане,
творби на традиционния творчески конкурс на
описиание „Мдот", в състав: д-р Миролюб Стоянович, лредседател, Миле Николов и, Ванче
Богоез, членове, взе следното решение:
За стихотворение ое дават следните награ
ди — първа награда ца „Кобалтно синьо цъф
нали мигли” с обозначение „Струга 85", втора
награда равноправно на „Вяра" с обозначение
„Алек",
автор Вукица СТОИМЕНОВА
и
„Път” с обозначение „Едни са слепи с очитедруги ,със сърцето”, автор Душица ЙОВАНОВА,
от Димитровград, трета награда равноправно на
„Космическа разходка" с обозначение „Говазов” и на ,,Да се умре млад" с обозначение —
„Слънчев залез”, автор Владимир АЛЕКСАНД
РОВ от Вълновия, Димитровградско.
За разказ — първа награда не се дава.
Втора награда се дава на разказа „.Съшият а
друг бряг” ,с обозначение „И вие сте с мен на
ли”, автор Новица ИВАНОВ от Босилеград а
трета награда на „Графът" е обозначение „Циганоки валс", автор Зденка ТОДОРОВА от Ди
митровград.
За новела, есе и статия не се дават награди
Поощрение получиха
стихотворенията
„Час вред зори” с обозначение „Гавазов” и
„Не развличай пътища" с обозначение „Слън
чав залез", и разказът „Пусни нека филмът из
тече” с обозначение „Утрото ме чека".
Авоторите на стихотворенията „Кобалтно
синьо...", „Космическа разходка” и „Час
пред зори” трябва да се обадят на редакцията
на описанието, за да получат предвидените
награди.
Редакцията на сп. „Мост"

СТРАНИЦА 8
Братство * 10 януари 1986

СУРДУЛИЦА: МЛАДИТЕ И

ч
ТРУД ОУСТРОЯВАНЕТО

Съобразяване с Младежта заслужава
потребностите на ло-голяно внимание
стопанството
На. въпросите по трудоу
строяв-ането в Сурдулишка
община се отделя доста
внимание. Въпреки че то
за е постоянна грижа на
Съюза «а синдикатите, по
тозп въпрос активно
от
ношение имат и останали
те
обществено-политичес
ки организации. Касае се
преди всичко за все поголяма
заинтересованост
на Съюза на социалисти
ческата младеж, относно
на ОК на ССМ.
Именно, по
съвместен
почин на Съюза на син
дикатите и Съюза на со
циани етическата младеж
бе раздвижена акция да
се трудоустроят всички
бригадири (инак незаети
лица), които са били по
четири и повече пъти на
бригада. Техният
почин
срЩцна подкрепата на са
моуправителната
общно
ст на интересите по тру
доустрояване и тези дни
всички такива бригадири
получиха работа.
Трудоустрояването
на
младите, които от общия
брой на незаетите лица
са почти половината, би
било далеч по-интензив
но, ако съществуващите об
разователни центрове »Мо
ша Пияде" и „йосип Броз
Тито" подготвяха средни
изпълнителски кадри нео
бходими на организациите
на сдружения труд. Затова
се налага
сетне да
се
върши преквалификация
та им. За преквалификация
в настоящия момент има
към 400. младежи и дево
йки.
Красноречив пример за
това са нуждите на обувните цехове », Ксунана” и
„Косимод" към обувната
фабрика „Кощана” от Вра
ня. Тези цехове се нужда
раобтцици,
ят от млади
но в образователните цен
трове но се школуват кад
РИ с подходящата за тях
специализация. Ето защо
те организираха курс за
66 души, които след това
бяха приети на работа, а
понастоящем ще се органи
зира подобен курс за оше
77 души.
С оглед на обстоятелство
то, че и останалите орга
низации на сдружени*
труд се нуждаят от профа
сионално обучени кадри,
необходимо е час по-око
ро стопанските организа
Братство * 10 януари 1986

Ц'Ии и средните училища
да се договорят за школу
ване и професионална под
готовка на ореднисти, ко
ито веднага след завърше
но средно образование би
ха могли да се включат в
производствения процес.
Вторият пример се отна
ся до новооткрития цех за
одеяла в Клисура. Тук съ
Що са необходими млади
работници. Направен
е
опит да се привлекат мла
дите, напуснали този край
да ое върнат и се трудоу
строят. В този Цех
на
„Тиг” от Гьрделица тряб
ва да се трудоустроят 80
младежи и девойки. На съ
стоялия се разговор—среЩа бяха дошли към 200
младежи и девойки, роде
ни в Клисуроко, но живу
щи в Ниш, Сурдулица, Ле
сковац и други градове
във вътрешността,
Нещо
повече, мнозинството от
тях тук прекарват лятната
си ваканция, но трудно се
решават отново да. се завърнат с постоянно место
жителство в този край.
От друга стртна, на Вла
сина е изграден цех за
производство на прекъсва
тели с управление от дал е
чина към ООСТ „5 септем
бар',' относно
автомобил
ните заводи »>Цървена зае
тава". В този цех ще на
мерят работа към 60 младежи и девойки на възра
ст под 27 години. Тук не
се явяват проблеми, поне
жо тези кадри се подготв
ят.
Следователно само със
синхронизирани акции па
всички заинтересовани в
обплината младите могат
и би трябвало по-бързо да
се трудоустрояват.
Ст. И.

САША СТАИУЛОВ е отличник от II
клас в образователно-възпитателната
организация „Йосип Броз Тито" в Ди
митрОвград. Отпреди два-три
месеца
той е председател на Акционната кон
ференция на ССМ в училището. Спо
ред евиденцията в Общинската конфер
енция на ССМ Станулов е най-младият
председател на младежката организаци
я в димитровградското средно училиЩв, досега.

Неговата младост и отговорността на ръководния му пост ни направиха силно впечатление и
затова най-напред го по
питахме как се справя с
немалкото бреме на пое
тата функция.
— С повечко воля и ангажираност
отговаря
Саша.
— Това „правило" е валидно за всяка
работа, пък и за работата
на председателя на Акци
онната конференция на
ССМ >в нашето училище.
Освен това аз вече имам
известен опит на
такъв
пост —
бях председател
на акционната конферен
ция на младежта в основното училище.
Освен това, вероятно
имаш и много за учене.. .
— Наистина имам мно
го да уча, дори и неща,
които едва ли ще ми бъ
дат нужни някога в жи
вота. Но задължението е
задължение и трябва да
се изпълни.
За уроците ои Саша от-

деля по два часа дневно
и това време му е достатъ
чно да ги научи за — от
лична бележкр. Най-голя
ма част от останалато
време той използува за
извънучилищна
дейност.
по-точно за дейност в мла
дежката организаация.
Днес твърде актуален
е въпросът за положени
ето на младежта в общест
вото. Какво е твоето мне
ние по този въпрос с ог
лед на обстоятелствата в
Димитровградска община?
— На младите в Дими
тровград не се обръща ДОС
татъчно внимание, освен
в три случая: когато пот
рябва доброволен младеж
ки труд, когато се случи
някой ексцес и когато
става дума за незаетите
младежи и девойки. Но
младите не само от сред
ното училище, но и от
града и общината заслужа
ват много по-голямо вни
мание и сигурно могат да
осъществят
положителна
изява в голям брой обла

ТО ДЕТСКА ГРАДИНКА „ДЕТСКА РАДО
СТ" И ЦЕНТЪРЪТ ЗА СОЦИАЛНА РАБОТА В
БОСИЛЕГРАД публикуват

Конкурс
За приемане на работник за изпълняване
ни счетоводно-финансови задачи—стажант за
определено време.
Покрай общите условия предвидени със за
копа кандидатите трябва да изпълняват и сле
дните: завършено полувисшо икономическо
училиШо или полувиеще копомическо — икопо
мическо-счетоводна насока. Приетият кандидат, иоловин работно времо, Ше работи в Детската градинска, а половин в Центъра за соци
ална работа.
Конкурсът о открит 15 дни от депя на пуб
ликуването.
Непълни и не подадепи. в скор молби "ял.
да ре разглеждай
Решение за избирането що бъде взето в
срок от 30 дни.
Молбите изпращайте на пдрос: Център за
социална рибота п Босилеград.

сти на живота и труда.
Но младежта не трябва
всичко да очаква от възрастните, и самата тя тря
бва да се бори за по-доб
ро положение. Макар че
това е известно на младаг
.те, те все пак някак оста
ват в бездействие...
— Точно е, че се чувс
твува известно бездейст
вие сред димитровград
ската младеж, но в Ди
митровград, освен кафе
нетата, няма друго място,
където да се събират мла
дежите и девойките. Доб
ре е, че Клубът на само
дейците към Центъра за
култура пак ни отвори вра
тата си поне два дни сед
мично да се събираме на
шахмат и да слушаме му
зика. Ако бяхме имали по
мещения (младежки дом
и пр.), уверен съм, че все
ки член на
младежката
организация щеше да
прчуетвува влечение към
някой вид младежка дей
ност.
Според него това е и
една от основните причи
ни, че димитровградското
средно училище не осъще
ствява
сътрудничество с
някое друго средно учили
ще от страната. В този
контекст Станулов упо
менава Александровац Жу
пски, град-побратим на
Димитровград, и Босиле
град.
Ето такова е мнението
на Саша Станулов по ня
кои младежки въпроси.
Макар и твърде млад, тс*й
вече с закален бригадир.
на
Досега е участвувал
три съюзни- младежки тру
дови акции. Има много
задължения, от които, как
то казва майка му, поня
кога няма време да дойде
в къщи на обед, но вео
пак намира време да про
чете хубава книга, да помопне на родителите си
и да се радва на хубостоте «а живота, свързани
с неговото време и години
А.Т.
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НА ГРАНИЧНО-ПРОПУСКВАТЕЛНИЯ ПУНКТ „ГРА
ДИНА" КРАЙ ДИМИТРОВГРАД

Пълна мобилностГо

ТЕРИТОРИАЛНА

ОТБРАНА В

Охрабряващн резултати

Териториалната отбрана,
като една от твърде значи
телните
стратегически
ци за ТХ на гранич- дорович с-ш ни осведеми компоненти в концепция
но-пролусквателнид иункт че арестуваните „^мишич
та на всенародната отбра
Градша'’ представляваха ри. са суспендират и
обществената самоза
и в*з работните, места и срещу на и
щита в Босилеградска оомошщрг за доказателство. тях се води
р щина всекидневно се раз
Въпреки неотдавнашните на постъпка. Такава пос- вива, укрепва и усъвъвше
срощу
арестувания на 1-рупа мит тъпка се води още за
кои нствува. Постигнанати са
ничари и други лица от двама митничари,
резултати
значителни
този, до скоро известен !Р е установено, че са по в материално-техничеокогра«ичен преход, бдително магалд ла арестуваните, то укрепване, идейно-по
стта на останалите заети От друга страна първична литическото
издигане
е на завидно равнище. По та партийна организация и
военно-професионално
време на Новогодишните е провела събрание, на ко то обучение и възпита
празници, голям брой гра ето е заключено да се
но и покрай това,
следи положението и след ние. бе изтъкнато на неждани .от Югославия са
официал както
заминали на „шопинг" в пристигане на
раз
отдавна проведеното
Истамбул. За засилената ния материал от прокурату ширено съвещание
на
бдителност говорят и све рата ще бъдат предприе Общинския щаб по териденията за намерените ко ти конкретни мерки, СИде ториалиа отбрана, на коповече ако се знае, че ме
личества различни стоки
сто бе направен анализ въ
и пари, които пътниците жду арестуваните .има и
рху досегашната работа и
членове
на
Общинския
ко
са се опитали да внесат в
прогприета акционна
митет
на
СК
корто
също
Югославия. На митничари
рама за работа през ?гасочаква
този
материал
за
те от „Градина" за празни
тояащта година, поделени
ците са дошли на помощ да може да предприеме
ята на териториалната
съответни
мерки.
митничари от Белград,
отбрана трябва още по-бъ
Ниш, Сомбор, Пришина,
рзо да се подготвяват, те
Инак, в затвора са оста хнически да се модерниКладово, Крагуевац и Кра
лева Те ще останат на то нали ермо Новица Бори
сов, шеф на граничния пре
зи граничен преход 20
ДИМИТРОВГРАДЧАНИ
ход и един числящ се към
дена.
ВЕСЕЛО ПОСРЕЩНАХА
службата на вътрешните
Както ни осведоми упра работи, докато за Станул НОВАТА ГОДИНА
вителят на митницата То Нацков, инспектрр в Мемислаз Тодорович, въп жду регионалната, общност
реки случилото се, което в Ниш и. Любчо Христов,
сигурно не може да слу митничар от Димитровгр
Новата 1986 година лър
жи яа чест на този пре ад е донесено решение да
ви посрещнаха най-малки
ход, на общо събрание
се защитават от свобода.
на колектива, на. което са От свобода се защитават те димитровградчани. За
тях Дядо Мраз дойде в
присъствували и предста и Георги Рангелов, зает в
вители на Съюзното мит „Компас” и Душан Георги последния работен за тех
ните родители ден от ми
ническо управление, е за ев, водач на колата на ми налата годила. Тогава във
ключено, че е необходимо тницата.
всички трудови органи
да се работи съвсем нор
зации в града бяха разделе
мално, а отговорността да
А. Т.
ни новогодишни подаръци.
____________
БЕЛЕЖКА
За децата на заетите в гу
марата бе изпълнена спе
циално подготвена програ
ма под название „Шарена
Това е дилемата пред която тези дни се на
торта", която „разделиха”
мират хората след откриване на „аферата” на
членовете на Пиротския те
гранично-пропусквателния пункт „Градина". И
атър в залата в Центъра
веднага да кажем категорично, че дилема няма
за култура.
или поне не би трябвало да има. Защото, мит
За останалите граждани
ничари не са само арестуваните. Митничари на
на Димитровград, посреща
„Градина” има много, много повече и не трябва
не на Новата година ор
заради „едно дърво да не видим цялата гора”.
ганизираха съществуващи
Безспорно е, че огромно число от заетите на
те гостилничарски заведе
гранично-пропусквателния пункт са честни хора,
ния в града: Мотел „Уния”,
които най-отговорно изпълняват доверената
„Гациното" и бифето на
им длъжност, за която те самите изтъкват, че
автобусната гара. Центърът
е от особено значение не само за осуетяване
за култура, както и всяка
на контрабанда, но и нещо повече — от зна
година, подготви подходя
чение за страната. Сигурно улучилото се оставя
ща хумористично-забавна
голямо петно върху образа на митничаря изоб
програма, а изпълниха я
що, което трудно може да се отмие. Петно е
членовете на самодейния
и върху самоуправителния контрол, който съ
театър. На края на прог
що съществува сред митничарите, а също и вър
рамата бяха извлечени пе
ху бдителността на комунистите.
чалбите от традиционна
Случаят с митничарите от „Градина” още
та новогодишна, сравните
веднаж показа колко е необходимо обЩеств,
лно богата лотария, коя
да има по-голям контрол върху работата на
то също организира Цен
всички органи, независимо дали се касае за об
търът зз култура в Дими
щински или в случая съюзни. Недостиг на кон
тровград.
трол води до там някои хора да се „издигат"
Все пак,,, н.ай-голямо чие
над останалите и просто се налагат като н»ка
ло димитровградчани Но
ква си сила. За щастие съществуват и такива, а.,
вата 1986 година посрещна
които се стараят те да се осънзаят. Случаят с
ха в семейна - обстановка,
казва*4*13 * ДимитровгРаД т°ва най-добре по
сами или със свои близки
А. Т.
и приятели край ■ телевизи
оините екрани.
А. Т.

„Шарена торта"
за всички

Митничар или контрабандист/

босилеградска обшина

зират, а териториалните
идейно-политически и вое
нно-профеоионално да сс
с
издигат и обогатяват
нови методи и сЪдържавия области на съвремена
та военна доктрина.
Инак, както подчерта
на съвещанието ГлИгория
Спасов заплануваните за
през
дачи и активности
изтеклата година цялосстно са реализирани, дори в някои области е пос
тигнато повече от заплану
Военно-професисан ето.
обучение,
не
оналното
само от страна на крмандирите, но и от страна на
останалите териториалци,
изтъкна Спасов, бе прие
то като най-важен фактор
за укрепването на отбра
нителната система и като
такова бе в центъра на
вниманието. Почти на вси
е
чки видове обучения
манифестирана твърде го
ляма отговорност, Постиглато. е извънредно сътру
дничество и с градския

Още повече,
гарнизон.
че от тяхното обучение и
голяма
подготвеност до
стотен завиои и боегото
вността «а териториални__
те тюделения.
При това
отделно вкимние «че бъде
посветено върху прео;#;11
ляването на проявените в
досегашното обучение
метода на работата слабс■!

сти.

Както и досега и заиапред основни форми на во
енното обучение ще бъвидзве
дат" различните
курсове, семинари, еднод
невни и няколкодневни
учения и пр. чрез крито в
годината
течение
на
трябва да бъдат обхвана
ти почти всички подзления яа териториалната
отбрана. Ценна помощ в
това, както и досега
се
очаква от всестранното
сътрудничество с Югосла
вската
народна армия,
преди всичко от градежи»
гарнизон.
М.я.

отношения
Комисията за трудови
ООСТ „СЛОГА” в Босилеград дава

към

за приемане на:
1. ЕДИН СТАЖАНТ за неопределено време
2. ЕДИН СТАЖАНТ за определено време (до
края на стажантския стаж)
УСЛОВИЯ: КВ-търговски работник или Ш сте
пен професионална подготовка — специалност
продавач.
Кандидатите трябва да доставят свидетелство за завършеното училище, кръщелно свиде
телство, удостоверение, с което се потвържда
ва, че против тях не е възбудено следствие и
удостоверение от СОИ за заемане на работна
ръка. Молбите трябва да бъдат изпратени в
срок от 8 дни след публикуването на обявата
до Общите служби на Трудова организация
„Босилеград” в Босилеград. Няма да се разгле
ждат молби, които не са изпратени в срока и
които не са придружени от всички необходи
ми документи.
Комисията за трудови отношения
ООСТ „УСЛУГА" в Босилеград дава

към

за приемане на ■ ЕДИН ОГНяр за определено
време (за вършене на сезонна работа).
УСЛОВИЯ; ВКВ или КВ-металически работник
с необходими знания за системите на парно
отопление и една година трудов опит.
Кандидатите трябва да доставят свидетелс
тво за квалификацията си, удостоверение, с ко
ето се потвърждава, че пе са под следствие, кръ
щелно свидетелство и удостоверние от СОИ за
заемане на работна ръка. Молбите трябва да
бъдат изпратени в срок от 8 дни след публику
ването на обявта до Общите служби на ТО
..Босилеград” в Босилеград. Закъснели и йе
пълни молби няма да се разглеждат.
Комисията за трудови отношения на ООСТ
„Фармацевтика" в Леоковец взе решение
да
анулира част от публикуваната на 20 декември
1985 година обява за приемане на работници в
цеха за сушене на оветия и зеленчуци в Бо
силеград. АНУЛИРАТ СЕ местата под 1 и 2
т,е. за приемане «а 22 работника на линията
за сушене и за 3 транспортни работника,
Обявата за задачите под 3, 4, 5, 6 и 7 е в
сила.
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СОФК а в СУРДУЛИЦА
ПРЕЗ 1985 ГОДИНА

ПОЛЕЗНО Е ДА СЕ ЗНАЕ

Теипераиент и шофиране

Многостранна дейност

През 1985 г. СъЮЗЪт на
дСУРДУЛИШКИТЕ ОТБОРИ В КРАЯ НА 1985 ГО
организациите по фиЗИИческа култура (СОФК-а) 00
ганизира редица спортни ФУТБОЛ
манифестации.
Ето и най-важните опор 1. „РАДНИК" — ПЪРВО МЯСТО — първенец през
тни прояви, в които СОФ есенния полусезон на състезателната 1985/86 година
в Междурегионалната лига
К-а взе дейно участие:
2. „ЧЕЛИК” — 13-ТО МЯСТО в Междурегионалната
ЯНУАРИ : в рамките на
РСИ — турнир по шахмат лига
3. „ПАРТИЗАН" — 13-ТО МЯСТО в Междуобщинсс участие на 10 отбора и ката лига (Масурица) ,
победител „5 оептембар” и
4. „МЛАДОСТ" - 10 ТО МЯСТО - Междуобщинска
ски-състезание с участие на лига (Сувойница)
200 скиори
5. „АЛАКИНЦЕ” — ПЪРВО МЯСТО — Общинска
.. МАРТ: среща на учащи футболна лига — Оу-рдулица
се по шахмат с победител
у
ча
ОЦ ,Ж Б. Тито" и среЩц ЮНОШЕСКИ СЪСТАВИ1
по тенис на маса с победи 1. „РАДНИК” — Първо .МЯСТО — Регионална мла
тел ОЦ „Моша Пияде”. в дежка лига
рамките на РСИ по тенис 2. „ЧЕЛИК" — ВТОРО МЯСТО —
Младежка лига
на маса победител е АМД — .група „с евер"
..Полет”,
АПРИЛ: състезание по ПИОНЕРИ:
спортна стрелба с победи 2. :чЕлик-К”_~тгато0място° ~ Пионерокалига
тели при мъжете — стрел
— Пионерска лига
ците на ВЕЦ ..Власина", а БАСКЕТБОЛ:
при жените
стрелците
на „5 септембар”.
Участ „ЗАСТАВА” — „5 СЕПТЕМБАР” — Ю-ТО МЯСТО
вувха седем отбора. Състе — Сръбска лига — „Изток" (Остават още два кръга
зание по пикадо за жени да се /изиграят през януари)
до 32 и над 32 години.
ХАНДБАЛ:
Най-добри са работнички
те „5 оептембар”, участву „РАДНИК” — Ю-ТО МЯСТО — Ханбална региона
лна лига
вали и на републиканско
«гг...
ШАХМАТ:
състезание.
МАЯ: атлетически състе „ВЛАСИНА’' — ВТОРО МЯСТО — Регионална ша
зания на само четири от хматна лига
бора — победител отборът
на ..Косимод", В рамките
на ОСИ — турнир по фут ТУРНИРИ ПО ШАХМАТ И ТЕНИС НА МАСА
бол на малка врата с уча
стие на 3 отбора и побе
дител „Киевац”. В рамките
Димитровград, 15 декември 1985 г.
пък на РСИ — волейболен
Първичната организа
турнир.
Между 6-те от
те в трудовата организа
бора най-добър — „Сим ция на Съюза на социали ция (ТО) „Тигър—Димит
етическата младеж в ..Ти ровград". На турнира уча
по”.
ЮНИ: регионално състе гър—Димитровград” в чест ствуваха няколко отбора
Деня
от Димитровград и съсед
зание по волейбол за же на 20 декември
ни ® Лесковац с победи на ..Тигър” и 50 години на ните села.
съществувание на тази сто
тел „Косимод".
След интересни борби,
ЮЛИ: нощен турнир по папска организация, орга
шах- ето -и класирането на найфутбол на малка врата с низира турнир по
мат в Клуба на работници добрите отбори.
участие на над 20 отбора
ШАХМАТ
с около 250 състезатели. В
ТЕНИС НА МАСА
рамките на РСИ състеза 1. Желюша
1. Желюша
2. ОВО „Й. Б. Тито”
ние по футбол на малка 2. Лукавица
3. Гоиндол
врата с участие на 26 от 3. ОБО „Й. Б. Тито"
бора — до 32 годишна въ
Накрая на турнира нанай-добре класиралите се
зраст победител е отборът
на Органа на управление отбори бяха -връчени ди-п ло-м-и и благодарствени гра
моти.
при ОС, а «аД тази въз
раст отборът на „5 сеитембар”.
състеза- Димитровград, 18 декември 1986 г.
СЕПТЕМВРИ:
ния по баскетбол и ханд
В чест Ла 22 декември — организира два турнира
бал в рамките на РСИ и
Деня на Югославската па по шахмат и тоии-с иа -ма
в двете състезания най-до
армия Общинска са. След напрегнати и осбри отборите на ВЕЦ „Вла родна
борби в
тези
та
конференция
на Съ-ю- поравни
сина”.
наложи
оо циал и сти ческата дисциплини се
ОКТОМВРИ: регионално за гга
в Димитровград ха следните отбори:
състезание по футбол иа младеж
ТЕНИС НА МАСА
малка врата с участие на
ШАХМАТ
1. ЖЕЛЮША
11
отбора и победител 1. „Тигър"
2. „Тигър”
„ГИК" от Гърделица.
2. Желюша
3. ЮНА
В РСИ най-добри успе- 3 оШ, уч-ще „Моша
хи имат състезателите 1)1 ГГия-де”
„5 септембар" (пет първи,
На отборите-победители тури, рекети и топки,
Д. Стцвров
три втори и едно трето
бяха вречени скромни по
място), на второ мядто е
шахматни
гврииСт. Н. даръци:
ВЕЦ „Власина".
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В чест на деня на „Тигър"

В чест не Деня на ЮНА

-

(Продължение от бр. 1232)
Санпвиникът въобще- е подходящ за шофьорока дейност. Той решително се спра»я с усло
жненията е пътната обстановка и ловко
се
„измъква” от критичните положения. Способностга му да взима бързо точни решения и ведаага да ги изпълнява, и то при остър недостиг на
време (което е характерно при внезапното въз
никване на опасности в процеса и движени
ето I) го прави подходящ за шофьр при интензивно и сложно движение, което не е добре организирано и често предлага конфликтни мо
менти. Бързо се отърсва от уплахата и смуще
нието, които неминуемо се пораждат при конфлектви и критични ситуации, и лесно възстановява спокойствието, зоркостта, бдителността
и готовността за посрещане на |НОВИ усложне
ния.
Холеркът притежава повече от 'Изброените
качества иа сзнгкинистика. Той пот-рудно преживяна усложненията и критичните моменти,
по-продължмтелио носи в себе си последиците
от силни преживявания. За разлика от самгви«ика той не бива да предприема пътуването, до-.
като не „изчисти’' изцяло от -съзнанието си
преживяното. Изключителната му активност го
прави подходящ за къси пътувалия и в сложна,
и в спокойна обстановка, слабата му остойчивост И издръжливост — по-непригоден за про
дължителни пътувакия.
Флегматикът е неподходящ за пътуване в
променлива обстановка на сложно и интензив
но движение. Като тип той е прекрасен за продължителни пътуванид и трябва да бъде предпочитан при дълги рейсово с товарни автомобили и автобуси, тъй като трудно се поддава на
умора и е устойчив «а силно натоварване. Със
своята уравновесеност и спокойствие е подхо
дящ за шофьор и при добре организирано
градско движение, но при сложна и променли
ва обстановка сериозно се затруднява.
Меланхоликъ е най-неподходящ са шофьрска дейност. Неговото колебание, нерешителнност, .неустойчивост, слаби реакции, пасивност и вялост заедно с посочените вече качества
го правят „спорен" водач. Той създава твърде
критични моменти, а за сметка на това не мо
же да преодолява и избягва.
Сравнително -рядко
срещаме абсолютно
чист тип от този или онзи темперамент. Обик
новено се съчетават отделни черти от различни
темпераменти. И все пак — такива, които ои
приличат. За щастие, под влияние на възпитани
ето, тренировката и условията -на живот отри
цателните черти могат да се заменят. И това е
насърчително за онези шофьори, чийто темпе
рамент ги прави по-малко подходящи за дейно
стта им. Ако познавате добре -вашия темпера
мент, бихте могли да прецените кои негови черти ви пречат, когато сте зад волана, и да ги
про-мвните -чрез обучение и водя.
ДП.
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ТЪЖЕН ПОМЕН
На 16 януари 1986 година се навършават
ОСЕМ ТЪЖНИ ГОДИНИ

ш
?!

8Н| от преждевременната смърт
К I* на н°шия мил и никога не
Шх
забравим съпруг и баща

Петър Мнлчев
— Пепи
от Димитровград
Опечелени:
съпруга Ценка и дъщеря
Славица
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х«/лц®Р • сатира • забава
Анендоти
Пои един импресарио дошъл артист, който за
почнал да ими^ра различни птици. Импресариото
безучастно мълчал^ ^ ^ ^ „ още „ещо Iказал артистът „ след като се съсредоточил, успял
да „снесе” едно яйце.
- Виждали сме ги всякакви, отговорил им
пресариото. — Минете друг път.
Р
_ тогава до окора виждане! - отговорил им
пресариото <и излетял през прозореца.

Пазач в затвора ое обръ
ща към затворник:
_ Имате
посещение.
Дошла е една же«а.
— Коя?
_ дошла е жеиа ви.
_ Знам, знам, ио «коя.
Аз лежа в затвора поради
бигамия!

Нека играю ■ ■ ■

Оплаква се един футбоЛОН СЪДИЯ:
_ От всички сезони най
'Силно мраз* есента, Това
е ловен сезон ис само на
дивеч, но и на нас, съдиите!

й

Един ден Жан Габон казал на фернвндел:
— Не знам какво става с мен, но от няколко
дни левият крак много ме боли I
— Това вероятно е от възрастта! — отговорил
« "Р..И .. "««<» И *»»”
крак е точно на съзната възраст, а не ме боли.

го* МЪАРОСТТА IIРВ ВЕКОВЕТЕ
а
5

Б

Честността е най-хубавият навик.
Древноиндийска
Който е честен, спи спокойно.

Арабска

Най-лесно е да измамиш себе ис.

На лъжеца не вярват дори и
истината.

Демостен
когато

говори
Латинска

Не се доверявай на целувка на юда, на чуждо
куче и на конски крак.
Немска
Измяната виниги с вярност се прикрива.
Японска
трахувай се не от хидра със седем глави, а от
човек с два езика.
Кабус

_ Защо си толкова кахърен?
_ Тъкмо прочетох кни
жка с трагичен край.. •
Как се казва тази
книжка?
_ Това беше моята спеставна книжка.
— Знаеш ли, че стъклената лула е много по-добра
от стандартната— Защо?
— Когато ти падне, «яма
нужда да я търсиш...
— Откак преди три месеца скьсах сгодявката,
моят бивш жених всеки
ден с пиян.
_ Той наистина дълго
„чествува" това събитие!
— Мили, да Отидем на
ещя хубав остров, къдего
миналата година бях про
възгласена за красавица.
— Ах, мила моя, не ми
се иска да летувам на пуст
остров.
1111111111111111111111111111!11111111111111111111!11111111111111111111111111
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Тия дни у Бабупшицу бео на йедъя саста
Социалистическият
нак на Председништво иа
съюз. Разматраше човеци много въпроси, а Иа
краят се диже референтат и поче да чети койе
оди аматерската и друга друштва у опВДшуту
колко паре тражи. Те йедно тражи десет, ДРУГО
пет, трейе 15 стари милиона.
Ка све това чуше, диже се йедъи другар и
рече:
_ Куде су били они с тия захтеви у почетак на годинуту. Що на време ни несу престаи
ли примерно програме за работу, да знамо ь
че работе, или пак съга, рецимо, да су Дали кво
оди запланираното су остварили. Овака, рече
он, требе дз дявзмп паре на невидено.
я знам дека „Младост” у Бабушниду р°бо
ти добре, ама ми се чини и дека има захтеви
оди някоя друштва коя »е су се претъргла оди
работу, а са
припело...
Тая дискусия ми много личи на приказни
цуту за щурцатога и мравЬете. Целу годину
мравЬете вредно работиле, збирале зимнину.
Ка дошла зима, оне биле мирне. Добре ама
щурецат се нашъл у зло бърдо ка га опела зи
м«та:
— Аман—замай помагайте — почел да се
моли он на мравЬете. Зима йе тешка и студена,
деца ми пищу одглади...
— А кво си правил преко летото — питале оце.
— Па... преко летото я свири.
— Е — съга играй!
Тека завъртана приказницата с Щурцатога
н мравЬете. Нашата приказница малко по-дру
го*че завършава. Решише другарите да се види
и тия пут, ако може да им се излезне усусрет,
а од идуЬу годину — че обърнемо другояче...
Кой преко годинуту нищо нейе работил —
преко зимуту да играе.
Ка би тека било убаво за сваку работу Да
се тражи отчет. И млогоповече работа би се
завършила и по-добре.
А ония що кръшкам — нека играю препе
ревку. Па или че се науче да аи люде работУТУ,
или че одступе место «а ония що су без рабо
ту, а нощували би Ьу. кико лебъц. Що се каже.

чЛиСц/ъас;

Който често проверява, ншцо не губи.
Кабардинска
•еееееееееееееее!
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