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I Необходимо е по 

голямо съдружие
НА СЪЮЗА НА 

ПРОМЕНИ 
НА СФР ЮГОСЛАВИЯ

Промени Ь 

на разЬитието
■■полза Ш

• Председателят на Съюзния изпълнителен съвет 
Бранно МИКУЛИЧ подчерта, че съвместното изсле 
дванс на нефта в страната и в чужбина е необходи 
мо и че резултатите от тези изследвания трябва да 
бъдат зй доброто на цялата ни общност

Говорейки на срещата 
с представители на нефт- 
ната промишленост на 
о. Вие на 28 септември, 
председателят на Съюз
ния изпълнителен съвет 
БРАНКО МИКУЛИЧ ме
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Председателството на Централния 
комитет на Съюза 
комунисти на

въпроси, при които запазването на 
съществуващите разлики в гледищата 
в Съюза 'на комунистите и в общест
вото, би отслабвало идейно-политичес
кото и акционното единство на Съюза 
на комунистите и подхранвало дей
ствуването на бюрократическо-догма- 
тичните, гражданско-либералистични 
и други опозиционни сили.

Председателството счита, че це
локупната активност върху подговка- 
та на предложенията за конституцион
ни промени трябва час по-скоро да 
бъдат организирани в конституцион
ната комисия в Скупщината на СФРЮ, 
съгласно досегашния опит в работата 
върху конституционните промени като 
в целокупната активност най-пълно се 
ангажира Съюзният обществен съвет 
за въпро.си от общественото устрой
ство.

ра е намален нашият гла 
вен дълг спрямо чужби
на. Председателят на Съ 
юзния изпълнителен съ

на югославските 
заседанието си от 23

септември под председателство на 
Миланко Рсновица, обсъди работен 
материал за заемане на становища по 
инициативата за внасяне на промени 
на отделни разпоредби в Конституци
ята на СФРЮ, произтичащи от Кри
тичния анализ на действуването на 
политическата система на социалис
тическо самоуправление и публично
то обсъждане на същата. По тези 
предложения ще разисква и Съюзни
ят обществен съвет за въпроси по 
общественото устройство към средата 
ма октомври и своите становища ше 
представи в Председателството на 
СФРЮ, което въз основа на това тря
бва да утвърди предложение за вна- 
- яне на промецч в Конституцията на 
СФРЮ-

На заседанието беше подчертано, 
че в определянето спрямо конкретни

обаче каза и това.вет
че битката против инфла 
цията върви бавно и тру-

жду другото изтъкна, че дно, но добави, че все 
нефтното стопанство е ос пак ще успеем да прини 
Бободило страната от го зим размера й, така че 

тя ще е с 30 на сто по- 
малко отколкото сега. То

леми валутн?1 суми и из
рази мнение, че трябва 
да станат кохезионен фа 
ктор в югославското 
панство.

ва нещо ни дава възмо
жност до края на годи
ната да останем при се
гашния размер на лихви
те за кредити. Ако не 
бяхме прибягнали към 
административни мерки, 
бихме имали инфлация 
над 100 на сто. Микулич 
също напомни, че тези 
дни е подготвен матери
ал, в който Съюзният из 
пълннтелен съвет е изнел 
своето гледище по въпро 
са каква би трябвало да 
бъде икономическата по
литика, изтъквайки че то 
зи материал в обществе
ността вече се нарича ка 
то „трети пакет".

сто
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Председателството отделно подчер 
та, че в активността в тази област 
трябва посоянно да се изхожда от то
ва, че по-нататъшното развитие и 
ефикасното действуване на поллтичес 
ката система не зависи само от нор-

предложения от Критичния анализ и 
публичното обсъждане трябва прием- 
ствено да се изхожда от становищата 
на 13-ия конгрес на СЮК и от утвър
дените идейно-политически становища 
на ЦК на СЮК за 
на конституционния концепт на юго
славската федерация, за отношенията 
върху които се основава единството и 
съдружието в СР Сърбия, за осъще
ствяване на конституционното 
желание на работника в разполагането

средства-

мативните решения но, на първо мя
сто, от действуването на субсктивни- 

всички субекти на смете сили и на 
темата и върху промяната на отаоше- 

практиката.
осъществяването Бранко Микулич

нията и поведението в
Наред с това и свързано с пред- 

промепи, 
беше подчертана необ- 
но-иитензивиа дейност

Време е За това сериоз 
но да обмислим — под- 

_ черта Микулич —
В щото в последно време 

се стигна до нови, вред 
ни разграничения. Дър
жавните 
Да дадат
самоуправителното сдру
жаване, и че занапред ни 
е необходимо но-голямо 
съдружие.

Не става въпрос за „па 
кет", но за резолюцията 
За 1987 година.

конституционнистоящите 
на заседанието

за-
подо-

ходимостта от
измененията и допълненията на I Микулич напомни, чевърху

Закона за сдружения труд.
Изтъкнато беше и това, че без 

в Закона за сдру

и управляването с дохода и 
та за обществено възпроизводство, за 

обществено планиране 
възлови въпроси от разви-

органи трябва приемането на системни 
мерки ще се пренесе 
идната година, така че 
окончателно ще бъдат го.

Вподкрепа насистемата на чакане на промените 
женил труд, трябва час по-окоро да 

към операционализация на 
заседание па

и за други 
тието на нашето общество. тови в края на първото 

. тримесечие на 1987 го
дина. Председателят на 
Съюзния изпълнителен 

на съвет подчерта, че Съюз-

се първи
становищата от 24-то 
ЦК на СЮК по отношение промените 
„ създаването и разпределението па 

личните доходи и промени- 
общсствс-

чс еоцени.П ред седател ството 
необходимо най-голям брой предло
жения от публичното обсъждане, ко
ито се застъпват за разработка иа 

принципи и за но- 
в нормативната

Част от изложението 
си Микулич посвети 
икономическото положе
ние като изнесе, че сме 

тежки

дохода и 
те вконституционните 

адекватни решения
Конституцията, да се включат 

процеса на
подготовката на инициативата на 
Председателството иа СФРЮ да 
пристъпи към конституционни прр с

закопопредписанията и
за дохода, за Да могат 

■ се провеждат от иа- 
годипата. В осъществяване- 
задачи с необходима съгла- 

на Съюза на кому-

иият изпълнителен съвет 
е на мнение, че решение 
то но е в дефанзивната 
политика, защото всяка 
следваща стагнация би 
ш? водила към още по- 

Според 
него, една от важните ус 
ловия за тази офанзив- 
ност е сдружаването на 
труд и средства на югос 

равнище, както 
и приемането на насърчи 
телии мерки, които да го 
придружават и насърча
ват.

Г|чтс договори 
тези промени да 
чадото на

изправени пред 
проблеми, но каза също, 
че е уверен, чс те могат 
да бъдат преодоляни. 
полза на това идват и та дълбока криза, 
згодишните резултати.

След пет години сташи- 
раие, настоящата година 
е четвърта по ред, в коя
то осъществяваме поло 
жителни ефекти във ва- лавоко 
лутния баланс.

част на 
веднага в обсъждане в

то на тези 
сувана активност 
пистите, синдикатите, Социалистичсс- 

съюзиитс и републикаи-
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НИ. кия СЪЮЗ и 
ски органи.

Председателството обсъди и осъ- 
шествяването мястото и ролята иа 

33 обществените организации и сдруже
ния па гражданите в политическата 
система и във фронта иа оргаиизира-

социалистически сили, което ще 
5-1 лс предмет иа обсъждане на зже- 
изнис ма Съюзната конференция на 
Сошналистиечекия съюз в Югославия.

подчертано, чс 
конституциоиио-

въпроси, раз-
Съгласно това е

не 6ива Да се отлага 
то уреждане на ония 
движени и публичното обсъждане, 
които са необходими по-адекватн Р 
тения в Конституцията зарад У
ване на основното производител
ношение, изход от кризата и ’ 
даване нр условия за по-стабилно раз 
витие и по-ефикасно действува ^ 
политическата система, а отде

Така например, през 
изтеклите осем месеца с 
около 700 милиона дола

НИТС

иа



НАС |I и нПО СВЕТА
ПРОБЛЕМЪТ С ДЪЛГОВЕТЕ ИЛ РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СТРАНИПОСЕЩЕНИЕ НА ВОЙЧЕХ ЯРУЗЕЛСКИ В КИТАЙ

пълна нормализация Занапред без празни приказки
НА ОГНОШЕННЯТА м РУскоряването на стопанското развитие на развиващите се страни може

проблема с дълговете,и трябва да бъде основен курс в разрешаването на
условие да бъде пренасочено движението на капиталаКИТАЙСКО-ПОЛСКИЯТ ДИАЛОГ ПА НАЙ-ВИ 

СОКО РАВНИЩЕ В ПЕКИН Е СЪБИТИЕ ОТ ГОЛЯ 
•МО ЗНАЧЕНИЕ ЗА КИТАЙСКОТО ОТВАРЯНЕ КЪМ 
СВЕТА И ЗА НОРМАЛИЗАЦИЯТА НА 0ТГ10ШЕ 
НИ ЯТА МЕЖДУ КНР И ИЗТОЧНА ЕВРОПА

Силно потвърждение за тона е и високият инте
рес, с който светът проследи посещението на шефа 
на полската партия м държава Войчех Ярузелски в 
Китайската народна република. И официалните пол 
ски и китайски оценки са на равнище на събитието:

„Посещението на Йрузслски в Китай е крайъгъ
лен камък в историята на китайско-полските отноше
ния. Обновените контакти между двете страни па 
най-високо равнище ще дадат жизнен принос за 
взаимното разбирателство м за приятелството между 
страните и народите «и" — заяви китайският мини
стър—председател Джао Циян.

Според думите на Йрузслски „продължението 
на диалога между Полша и Китай на най-високо ра
внище и подписаните споразумения имат голямо зна 
чение за развитието на двустранните отношения гьг 
ласно акциите за мир и прогрес на международен 
план”.

11() при
Развиващите се страни 

р. същност настояват за 
правилно разбиране на 
проблема с дълговете. 
Проблемът е много по- 
широк от понятието „кри 
за на дължниците". Той

бъдат раздвижени нсотло 
жни акции за премахване 
на бариерите, забавящи 
стопанското развитие 
развиващите се страни, 
„Групата 24" също пред 
лага да бъде сформирам 
специален 
комитет от 
ли ма развитите и разви
ващите се страни, който 
през идните месеци 
изучи какво трябва 
се предприеме ма 
план.

Съществува само един 
начин за разрешаване на 
проблема е прекадената 
задължепост на 
щите се страни 
ускорено стопанско 
питие страните—длъжни 
чки трябва да осъществят 
толкова средства, че да 
могат една част от тях 
да- отделят за връщане 
на дълговете.

С тази увереност заноч 
маха разискванията във 
връзка е дълговете в рам 
ките на годишната сесия 
па Световната банка и 
Международния валутен 
фонд. Дълговете на раз
виващите сс страни про 
биха „звуковата бариера" 
от 1000 милиарда дола
ра и станаха един от най- 
острите проблеми на съв 
рсменното човечество.

В името на развиващи 
тс се страни „Групата 
24" предупреди, че за
стъпванията за такъв ку
рс в разрешаването на 
проблема ще останат са 
мо празни приказки, до 
колкото не се вземат кон

наразвива 
- чрез 

раз-

министерски
представите- също така е криза на раз 

питието, търговска криза, 
въпрос За валутните кур
сове, лихвите, цените на 
суровините, протекциони 
зма и пр.

да
да

този

ЮГОСЛАВЯНИТЕ В ШВЕЦИЯ

ФЕСТИВАЛ „БРАТСТВО И ЕДИНСТВО"
Китай и Полша '„се уважават политически", а ико 

номическитс си отношения изграждат въз основа на 
равноправие и взаимна полза. Становищата им по 
проблемите на света не са идентични, обаче са 
„близки". А .„близките ни становища, подчерта гене 
ралният секретар на ЦК на ККП Ху Яаобан, ще по
могнат да преодолеем различията".

С изключение на Николае Чаушеску, който с 
чест гост в Пекин и никога не е довеждал под въп
рос румънско-китайските отношения, Войчех Ярузел
ски е първият партиен и държавен глава от източно 
европейските страни, който направи официално посе 
щение в Китайската народна република след 1961 
година-

Югославското дружес 
тво „Светозар Маркович" 
от градчето Катринехолм 
в Швеция тези дни е ор 
тонизирало фестивал

ската култура и на твор
чеството на югославяните 
в Швеция. Освен излож
би на картини и книги 
на известни югославски 
художници и писатели, 
както и на писатели, кои 
то живеят и работят в 
Швения, е организирана 
и изложба и продажба 
на югославски храннтел 
но-Екусови изделия.

на
народна музика на юго
славските народи и наро 
дности под 
„Братство и единство"

названието

Миналата седмица е би 
ла посветена на югославкретни мерки, с които да 

бъде пренасочено движе
нието на капитала. Сега
шното

НА 11 И 12 ОКТОМВРИ В РЕЙКЯВИК I Победа без про
В КРАЯ НА АВГУСТ 1944СРЕЩА ГОРБАЧаВ — РЕЙГЪН <положение е аб- Нсурдно. Парите се отли

ват от
< година ща

бът на 23 сръбска дивизия на НОВЮ на
сочи Седма сръбска ударна бригада да 
установи връзка с българските окупатори 
на линията Ниш — Зайчар, да ги прину
ди да се предадат, или да ги разоръжи и 
изгони от нашата страна. Втори батальон 
започна да се придвижва от с. Гърбавче и 
зае позиции на Иовпн

Поредната криза в отношенията между 
САЩ и СССР свърши със спектакулярен обрат: 
на 11 и 12 октомври в Рейкявик ще се срещнат 
Михаил Горбачов и Роналд Рейгън.

Това ще бъде подготвителна среща за запла 
нуваното посещение на Горбачов в САЩ.

иразвиващите 
страни към кредиторите 
им относно към най-бога 
тите страни, 
и останалите 23 членки 
на „Група 24" смятат, че 
на сесията на Световната 
банка и МВФ трябва

се е.
Ои
<Югославия X
2
ЕОПИТ ЗА ДЪРЖАВЕН ПРЕВРАТ В ТОГО

Буря в „африканска Швейцария"
ч

да дел, недалеч от едно 
възвишение до Вншеград и Мали габар над 
село Врело,

нн
2ДОГОВОР НА ЮГОСЛАВ 

СКИ И ЛОНДОНСКИ 
БАНКОВИ ПРЕДСТАВИ 
ТЕЛИ

със задача Да охранява дей
ствията на бригадата към Свърлиг от евен
туално проникване 
откъм Нищ

2
Того, една от най-стабилните африкански стра 

ни, тези дни се намери в центъра на политическите 
турболенции. Причините за това не са „ежедневни": 
опит за държавен преврат и намеса на Франция съг
ласно „договора за взаимна отбрана на двете страни".

Къде са корените на най-новите 
бития? Във външната намеса, както твърдят офици- 
ални източници, или пък в организираната домашна 
съпротива? Според обективни преценки групите, ко 
ито не са съгъласни с политиката на генерал Гнасинг- 
бе Еядема, вече прерастват

§
Ч на германци и българи 

откъм пла- 
се с добро или със 

_ ла' Да бъДе махната българската 
1 рамада и Хаджичевац. Бункерите 
ваше взвод от около 80 войника, 
на десетина охраняваше 
Малча-

и п на дражевисти 
нина Лиляк. Налагаше| 01

РЕФННАНСНРАНЕ 
НА ЮГОСЛАВСКИ 

КРЕДИТ

5
част на 
охраня- 

чиято ед- 
станцията в с.

тогоански съ

Представители на 
славскитс банки натпе^"014^ ИЗВЪршихме едновременно 

” ~На Рамада 11 Хаджичевац, ми- 
и скъсим П линията на повече места
Ясеновик 1ТуЛеФ°ННаТа ЛИНИя вРело -
2 септпемъп ад>К11Чев° към Свърлиг. На
отТГГПОСЛеДВа и крат™ нареждане
ВИЧ_ ал"а - аТаЛЬОНа Александар Видяно
Богоевич ' °МИСар на 1 чета и Витко
се озова °Ма''ДИр на че™а, спешно да
оръжие ВДл 143 8 НП батальона, с лично
спешна и птНаГа раз®рахме- че се касае за спешна и отговорна задача.

ЮГОв организирано съпроти- и на лой 
донската банка ,,Лойдс 
мерченд" подписаха 
зи дни в Лондон 
В0Р зя рефинансиране на 
югославски краткосрочни 
и дългосрочни

вително движение.
Тази малка страна с 2,9 милиона жители 

по-дълго време се бори със сериозни икономически 
трудности. Затова правителството

от те- Iдого-е въвело остри ре- 
на голс-стрикции, които са принудили населението

лишения. А на световния пазар продължава да 
евтинее основната износна стока на Того — фосфа
тите. '

ми
кредити, 

връщането на които е 
трябвало да започне 
1985—86 година.

С договора се предви- Щ 
жДа Да бъдат рефинанси В 
рани 90 на сто от

Най-новото изостряне на обстановката в Того 
внася нестабилност в тази важна област на Западна 
Африка. Съседните страни (Бенин, Буркина Фасо, 
Гана, пък и Нигерия) най-много 
предвестеното идване на френски войски, които „тряб 
ва Да установят ред"- Такова идване, по мнението па 
съседите на Того, не може да донесе никакво добро

в ■
Щом

батальон
бригадата

са загрижени от пристигнахме,
а ни комендантът на 

предаде писмо на Щаба на 
каза: „Им.а условия българ- 

- Да се предаде на Грамада, 
лично ще предадете

основ
ния дълг относно 92,6 ми 
лиона долара и 10,4 фуп ската охрана 

Писмото
ти.

на поручкик-
СТРАНИЦА 2
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Венко Димитров, 
и главен и директор на издателство „Братство“

отговорен редактор на в „Братство“ 
Председателствата на Междуобщ- 

ниските конференции на Социалисти
ческия съюз в Ниш и Южноморавски 
регион,- като основатели 
тво „Братство",

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА МОК НА ССТН 
В НИШ ЗА ЧЕТВЪРТИТЕ ДЕЛЕГАТСКИ 
ИЗБОРИ

за жалби и представки към РК на 
ССТН. С поглед към петата 

делегатска смянана мздателс 
наименуваха от 1 сеп

тември тази година Венко Димитров 
за директор на Издателството 
и отговорен редактор на в. „Братство".

ВЕНКО ДИМИТРОВ е

МИЛЕ НИКОЛОВ—ПРИСОЙСКИ, 
ПРЕИЗБРАН ЗА ГЛАВЕН И ОТГОВО 
РЕН РЕДАКТОР НА СП. „МОСТ” И 
КНИГОИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

До Петите делегатски избори задължи
телно трябва да бъдат осъществени две ос
новни задачи: усъвършенствуване на избира 
телната система и задълбочен анализ на сла
бостите и пропуските в четвъртите делегат
ски избори_____

Общата оценка за де
легатските избори в Ни
шки регион е положите
лна. Също така е поло
жителна и оценката за 
ангажираността на Соци
алистическия съюз в из
борната дейност. Но ве
че от утре трябва да за
почне организирана дей-. 
мост за усъвършенствува- 
ие на избирателната сис
тема и да бъдат анализи 
рани, докато са свежи, 
слабостите и пропуските 
в четвъртите делегатски 
избори.

и главен

- Председателствата на МОК на 
ССТН в Ниш и Южноморавски реги
он отново избраха МИЛЕ НИКОЛОВ 
—ПРИСОЙСКИ

„„„ роден
през 1938 година в с. Лукавица. За
вършил е Юридически факултет. Ра
ботил е в ООСТ „Димитровград". Бил 
е два пъти секретар на ОК на СКС _ 
в Димитровград и член на ЦК на СКС 
два мандата.

Изпълнявал 
говорни обществени

зултати са осъществили 
трудещите се в Димитров 
градска община и жите
лите на местните общно
сти в община Гаджин 
хан. Високият отзив на 
избирателите е ярко до
казателство за високото 
равнище на политическа
та дейност и демократи
ческата зрелост на народ 
ните маси. Разбира се, 
в това „високо равнище" 
е вградена и острата кри 
тика на актуалната обще
ствено-икономическа и по 
литическа обстановка във 
всяка конкретна среда, 
както и критиката по ад
рес на субективните сла
бости, които сериозно за 
бавят решаването на кон 
кретни проблеми.

За някои среди обаче 
не могат Да се дадат та
кива и подобни положи
телни оценки (Мероши- 
на, Ражан). За тези сре
ди и региона като цяло 
е добре да бъде направен 
Анализ на пропуските, за 
да бъдат извлечени истин 
ски поуки.

за главен и отгозо- 
рен редактор «а сп. „Мост" и книго
издателска дейност.

Ммле Николов—Приоойски е ро 
ден през 1929 година в с. Долно Тлъ- 
М'Ино. Бил е дългогодишен журна
лист, най-напред в „Глас на българите 
в Югославия", а сетне в „Братство", 
а бил е дългогодишен главен и отго
ворен редактор на в. „Другарче". М. 
Николов—Присойскн беше'един от 
основателите на сп. „Мост", а по-къс-

в

е и редица други от-
длъжности.

Досега беше секретар на Региона 
лната самоуправителна общност за 
електростопанство в Ниш. За успешна 
работа е получил редица признания.

Досегашният директор на Изда
телство и главен и отговорен редактор 
на в. „Братство" Борис Костадинов е 
избран за председател на Комисията

но стана и главен и отговорен ргдак- 
тор на списанието 'и книгоиздателска - 
дейност-

Зелен сигмал« за Калифорния»
Това е същността на ра 

зискванията, водени на 
състоялото се тези дни 
заседание на Председа
телството на МОК ца 
ССТН в Ниш. На заседа
нието бе приет анализ на 
четвъртите делегатски из 
бори в Нишки регион, ко 
нто — както изтъкна до
кладчикът Миле Илич — 
се характеризират ви- 
гпк отзив на трудещите 
се и гражданите. В това 
отношение най-добри рс-

Само месец и половина 
бяха достатъчни на спе
циалистите на Електрон
ната промишленост от 
Ниш да овладеят произ
водството на така нарече 
ната „калифорнийска ед 
иница" за автомобила 
„Юго—Америка", с помо 
щта на която се намаля
ва замърсяването на чове 
шката среда.

Това дело на домашни
те специалисти създаде 
възможност на „Юго —

А" да „покори" Калифор
ния, най-многолюдния 
щат на САЩ, понеже ра 
зполага със значително 
предимство над много 
други видове автомоби
ли. Техническото рбше- 
ние на нишките специа
листи се е оказало като 
много по-добро от първо

началния американски 
проект-

_ Произведението на Елс 
ктронната промишленост

е издържало с „висока 
оценка" всички проби в 
Съединените американс
ки щати. Вече започна и 
редовното му производст 
во и вграждане в автомо 
билите на „Дървена зас
тава' 'от Крагуевац. До
сега са произведени 6000 
такива апарати от общо 
10 000 бройки, които спо 
ред договора трябва да 
бъдат произведени до 
края на годината.

тръгнем по неговите улици и площади. На- Ц 
скоро забелягахме колона германски ками- — 
они, които идваха откъм Ниш. Като набли- Ш 
жиха Малча, свиха вляво и заминаха = 
Кнез Село. Бяха пълни с войска с означе
ние на Червения кръст. Като видя това, 
българският подофицер отправи ругатни и Щ 
псувни по адрес на взводния ри командир, 'Ц 
извади пистолет, зареди го и с едно „до- Щ 
виждане" се изгуби в царевиците към Ни- 5=1 
шка баня. Бягството му беше ново пре
пятствие за нашата мисия. С много труд Ц 
успяхме да уверим неговия командир, че ( 
заместникът му избяга. Но притеснен = 
развитието на събитията, той правеше план Ш 
как да спаси кожата си, ч защото в този ц 
край беше застрелял 12 невинни хора. Съ- ц 
гласи се да напусне Грамада и с охраната = 
си да се прехвърли в Свърлиг, до по-ви- щ 
шето си командуване.

кървави!
Заведоха ни в канцеларията. Българ

ският фашистки поручик трепереше от 
гняв. Понизен и обиден, той изкряска:

— И ние не сме баби, ще се бием до-

ливане ма кръв
-командира на българския взвод. Вие не 
сте куриери . .. Вие сте наши парламентар- 
ци . . . Отивате там, където често и главата 
се губи. Всичко зависи по-нататък от ва
шата находчивост.

за

край за Велика България!
След това взе писмото, в което бяха 

условията за предаването. Преб- 
като видяхме

Йовин 
Бетонният 

стан-

изнесени 
ледня като кърпа. А ние.

Спуснахме се по склоновете на 
дел. Пред нас зееше пропаст 
бункер пред входа в тунела,

сградата на охранителния взвод бяха 
стени и бод-

това, подхвърлихме-.
— Вашите се предадоха в Свърлиг и 

в Малча.
Знаехме, че няма възможност да про

вери казаното.
Поручикът разгневено се разхождаше 

из стаята-
Но не ни вярваше. Даде нареждане 

дресината Да се постави, ма линията и да 
до-веде един селянин, който да я блъс- 
Довсдоха Драгутим Йоцич — Бели от 

с. Врсло, а на своя заместник заповяда да 
тръгне с пас в Малча и лично види 
става там. Не знаехме какво се крие в 
това негово 
иска Да ни 
към
растения и много подходяща 
Дали дражевиститс тук няма Да се опитат 
да , ни обезоръжат? Бяхме крайно предпа
зливи.

ж-п.
ция и
укрепени и опасни с високи

Пол ек а-лека, се доближихме до
жива

лива тел.
бункера. Освен фашистите, никъде 
душа нямаше, дори ни куче да залае. Само 
от време на време отекваше по някой залп 
от Йовин дел. Войниците се разшаваха. I с- 

покрива на бункера

от ■

жката картечница на 
сияеше. сеза-Носсшс ни само една мисъл:

изпълним, или храбро щс заги- 
Партия. Iка. От близкото село наскоро докараха де- 

кола с животинска тяга, в които се щ 
накачиха, а в една натовариха тежките си Щ 
оръжия. Водачът на дрезината за нас обез- щ 
печи файтон. Постави условие ние с фай- щ 
топа да бъдем напред. Беше ~
животите ни все докато българските фаши- в 

Свърлиг, където. Ща- щ

дачата ще
нсм, топа търси от пас 
Имахме нови английски униформи, руски

бомби

нашата какво естина

в поясите но две ръчни нареждане, дали може би не 
ликвидира? Ж.п. — линията 

Малча от двете страни с обраснала с 
за засади.

автомати, а 
и парабелуми.

Фашистите непрекъснато ни държеха 
ако се опитат 1опасно за

на прицел. Правехме план 
да ни разоръжат — живи да не се преда 
ваме-

сти ис доведохме в
бът на бригадата вече беше принудил ко- ц 
мсидата на четата и българския взвод в р 

Колкото повече се отдалечавахме, тол- Свърлиг и Нишевац да се предадат.
.... по-слабо се чуваха залповете на на- Така Грамада, Свърлиг и

Г* части ОТ Йовин дел- паднаха в наши ръце без жертви. От врага
н Малча нямаше пито един войник, пленихме: 3 офицери, 175 воиници, една

_ 13 щ ‘ 'а избягали за Нишка баня. И хаубица, 100 гранати за хаубица, 9 шмаи-Всички бяха избягали за мишка | ^ у ^ десетина германски авто-
' появиха'съюзнически самолети, които стре- мата. десетина пистолета няколко бинок-
л-а .Го германската колона към Иелаш- да "ДГвГбиГдр2 КГ
пипа. Нишка баня и Ниш. ЛПККСАНДАР ВИДАНОВИЧ ЦС „еокрита радост наблюдавахме св^ в „енсия 1
бодолюбивия Ниш и си мечтаехме да

наближим и тогава 
подофи--ЙХ5А; дагь. ге„.

командир, дойдохме да 
глави оттук ня-

Нишевац &

мански
Ние сме

писмо до вашия 
ни се предадстс, или живи 
ма да отнесете!

— Къде ви с бялото флагче? — попи-

™ - -ггг.- - «
само червени и— Това е наша 

бели знамена, но СТРАНИЦА 3носим
* 3 октомври 1980БРАТСТВО



ДЕЛЕГАТСКАТА СИСТЕМА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА УКРЕПВА 
ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ ПА ЖИВОТА АКТУАЛНО

Личната отговорност да 

дойде до по-пълна изява Нов стил на работа
В общите настоявалия и усилия по-пьлноце

икономическатамерките нанио да заживеят 
стабилизация в трудовите

община Председателството на Об 
Съюза на комунистите ирис

сега бяха полагани уси
лия. Но за да дойдат до 
по-голяма изява не само 
правата но и задължени
ята на делегатите нсобхо 
дими са нови усилия — 
органите ма управление
то към Общинската скуп 
щипа,
служби п самоуправител- 
имте общности на инте
ресите и социалистичес
ките сили да обърнат по- 
голямо внимание на този 
въпрос. Още повече ако 
се има предвид, че деле
гациите в местните общ 
поети действуват в труд 
ни условия — най-често 
нямат помещения и кад-

Досегашната практика 
и изготвените анализи по 
казват, че делегатската 
оистема в Босилеградска 
община все повече укре
пва и се внедрява във 
всички сфери на живо
та. Това се подчертава и 
в анализа когато след ня 
колко дни ще обсъдят 
делегатите на Общинска 
та скупщина в Босилег
рад. В него се изтъква, 
че извървяният път, по 
лученият опит■и успехи 
са гаранция за нови ре 
зултати в осъществяване
то на делегатските отно 
шения в общината. Всъ
щност, тези успехи са 
гаранция и за премахване 
на определени проблеми, 
трудности и непоследова 
телност, които са се ма- 

' нифестирали или все още 
се чувствуват в работата 
на известно число деле 
гации н делегатски скуп 
щини.

Макар че числото на 
проведените събрания на 
делегациите не може да 
бъде основно мерило за 
активността им, трябва 
да се подчертае, че пове 
чето .делегации събрани 
ята си провеждат по ини

ццатива на делегатските 
скуНщиии, а по-малко но 
инициатива на членовете 
на делегациите, относно 
трудовите хора и гражда 
ните. Сигурно е, че ини
циативата на граждани
те трябва да дойде до 
по-силна изява, защото 
и същината на делегатс
ката система е трудещи
те сс п гражданите с ини

организации в Дими
тровградска
гцинския комитет на
нов стил и методи на работа. Именно.

организации (каучукова нро 
,;Тигър—Димитровград", мебелна

вече в
няколко трудови
мишлоност
фабрика „Васил Иванов — Циле", комунално- 
услужната организация „Услуга", относно осно
вната организация на сдружения труд, Хлебо-

кооперация „Сто-
нрофесионалиите

пскарницата, земеделската 
чар" и пр.) сс провеждат съвместни заседания с 
пскарница, земеделската кооперация „Сте
гите, първичните организации на Съюза на син

органи, работ-
циативите и предложени
ята си да влияят върху 
работата на самоупрааи- 
телните

дикатите, самоуправитслните 
ничсския самоуправителсн контрол и ръководни 
хора, на които обстойно сс разглежда състояние 
то в тях, посочват се конкретните проблеми и

органи и деле
гатски скупщини, т.с. да 
участвуват във взимане
то на решения от общ 
интерес. Практиката- по
казва, чс п делегациите ри, които да им оказват 
недостатъчно се допитал- професионална помощ, 
с базата. В това отноше-

търсят съответни решения.
Този начин на работа на Председателството 

на ОК на СК има свои предимства: премахва се 
излишното коренспондиране между първичната 
организация иа СК и Общинския комитет, а 
членовете на Председателството на ОК на СК 
пряко се запознават с всички аспекти на стопан 
ската дейност в тези трудови организации, по- 
отблизо проникват в същността на целокупна
та проблематика, която измъчва дадена органи 
зация, дават се предложения и търсят най-подхо 
дящи решения за всеки отделен проблем.

Личната отговорност 
ние не рядко и матерна- на членовете на делега- 
лите, конто тс получа- циите особено на деле

гатите, се посочва в ин- 
нс ви- формацията, занапред тр 

ябва да дойдат до по-гол 
яма изява. Това ще даде 

за принос да сс премахват 
явленията на посредни- 

значителните чество. Ако при това и 
материалите, които готв
ят професионалните слу 
жби в делегатските ску
пщини бъдат по-къси и 

до- разбираеми, ако в скуп
щините отведнаж не се 
обсъждат голямо число 
въпроси и ако информа
циите се върщат винаги 
в обратна посока — от 
скупщините до базата, 
делегатските отношения

ват за скупщините, създа 
ват трудности 
наги пристигнат на вре
ме, и са обемни така йс 
винаги няма време 
допитване с базата.

Един от 
въпроси в работата на де 
легациите е недостатъчно 
то им оспособяване за 
по-успешно действуванс.
В тога отношение и

На тези заседания, в атмосфера на открове
ност, комунистите конкретно изнасят обективни 
те трудности, които неблагоприятно се отразя
ват върху общата стопанска дейност. Едновре 
менно обаче посочват и субективните слабости 
и пропуски, които съшо е немалка степен спъ
ват ускореното развитие на дадена трудова ор 

ганизация. Обнадеждаващо при това е, че на 
тези заседания владее дух на реализъм и за ед
ното, и за другото.

Комунистите с чувство на

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ 
НА СК В БОСИЛЕГРАД

Трн НОВИ КОМИСИИ пълна отговор- 
търсят корените за всяка несполука, но

сителите им, и търсят конкретна 
за неизпълнение на задълженията-

ност.
отговорност .Съгласно конгресните заключения. Общинс

кият комитет на Съюза на комунистите в Боси
леград, на последното си заседание, между дру
гото взе решение за формиране на три нови ко 
мисии: комисия за развитие на политическата 

./система, комисия за обществено-икономически 
отношения и комисия за развитие на обществе
но-икономическите отношения в областта 
лекото стопанство и село. С това Общинският 
комитет вместо досегашните 6 ще има 9 коми
сии.

В Общинския

в нашата политическа си 
стема още повече ще ук 
репнат. В това отноше
ние особена роля тряб 
ва да изиграят Социалис 
тическият съюз и Синди
катът, които начело със 
СК още повече напред 
Да тласнат делегатските 
отношения. Те трябва да 
дадат по-голям принос и 
в действуването -на разли 
чнитс секции, които са 
основният лост в делегат
ската ни система.

За отбелязване е, че във всяка трудова ор
ганизация съвместно се набелязват 
мероприятия как да се надделеят трудностите 
11 мерките на икономическата стабилизация да 
заживеят и се изпълняват спешно и конкретно. 
Определят се носителите им и срокове При то
ва се набляга върху изнамиране 
резерви, премахване на' тесните' места 
еодството, въвеждане на 
сектори в трудовата 
на работното

конкретни

на се
на вътрешните 

.. в произ- 
във всичкиикономии

организация.комитет ни уведомиха, че те- 
дни Комисията за организационно 

и развитие на СК и кадрова политика, 
но Уставното решение ще евидентира 
жни кандидати за членове на тези комисии, 
които след публичното обсъждане в първични 

■те партийни организации, Общинският комитет 
ще избере на поредното си заседание.

Няма съмнение, че с формирането 
яването на посочените три нови комисии 
щинската организация на СК ще разгърне 
по-голяма и плодотворна активност 
вяването
роля. Още повече

уплътяване
Т отсъстви/Г^^“!116^^

това са мерки, отдавна предвидени с дългосро- 
ната програма за икономическа стабилизация 

При това заслужава 
всички тези заседания 
брания.

зи укрепване 
съглас- 
възмо-

В. Б. да се изтъкне, че на
владее дух „а крщичншГ Ка3аН° 

чност, което представлява 
обективно съблюдаване 
ние повече се говори с 

' ко със самокритичност, която 
дима, понеже личи, че в трудовите 
ции има немалък брой заети които считат че 
проблемите им трябва да решава някой ' 46 
ни, а не те да се нагърбят 
при това отговарят за

ЗАСЕДАНИЕ НА ИС 
НА ОС В БОСИЛЕГРАД

Четнр! ннформацнн
материя 

ли за предстоящата се
сия на Общинската скуп 
щина в Босилеград, Из
пълнителният съвет обсъ-

и самокрити 
първата крачка към 

на нещата. За съжале 
критичен тон, а по-мал

и учред
об-

още 
в осъщест- 

идейно-политическа 
ако се има в предвид, че 

мисиите, при условие отговорно, да изпълняват 
своите задължения, са най-важният облик на 
деиствуване и че ежедневните въпроси налагат 
.този.начин на работа да се прилага не само в Съ 
юза на комунистите, но и в останалите общест

вено-политически организации. Още повече че 
за по-натагьшното развитие на социалистичес 

■ката самоуправителна демокрация е необхо
димо ангажиране на по-голямо дело хора а ко 
мунистите трябва да бъдат в първите редове на 
тази активност. м

Подготвяйки е твърде необхо-на водещата си
организа-ко-

отстра
с тази задача, . като

неизпълнението й.ди четири информации: 
за състоянието на регио
налните и некатегоризи- 
раните пътища, за успе
ха и проблемите на

РовтоалеДеСе»аТеЛСТВОТ° на ОК На ск » Димит-

СИ "С
лом в работата 0^Га"изаЦ1ИИ' като направят пре 
решително провеждане ГВ0РН° пРиетьпят 
ката стабилизация " МерКИТе

осно
вното и средното обра-, 
зование, за работата на 
инспекциите и за защита 
на обществената собстве
ност.

комунисти-
; ;

към
на икономичес

М. Я.

Ст. Н-СТРАНИЦА 4

БРАТСТВО * 3 октомври 1986



ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА 
СТОПАНСТВО В ОБЩИНАТА СК В БОСИЛЕГРАД ЗА ДРЕБНОТО БОСИЛЕГРАД: ДЕЛЕГАЦИИТЕ НА ОС ПОМАГАТ 

НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД

НЕОБХОДИМ Е НОВ ПОДХОД Формират фонд за резерви
Тъй като организациите на сдружения труд в 

Босилеградска ' община досега не изготвиха (и не 
подписаха) самоуправително споразумение за сдру
жаване нд средства за резерви, очаква се след една 
седмица това да направят делегатите на Общинската 
скупщина. Всъщност те ще вземат решение за сдру 
жаване на средства в общинския фонд за резерви и 
същото ще бъде в сила все докато организациите не

ните не ще влагат лични 
средства. Но з,а това за
наятчиите не бива данъ
ка да заплащат паушал- 
но. Ако всички занаятчии 
водят делови книги, ако 
повече действуват инспек 
циите и ако данък запла-. 
щат върху, действително 
осъществения си доход 
няма да има страх, че. ще 
се незаконно обогатяват, 
което сега увеличава со
циалните разлики.

В дребнотото стопанст
во в общината сега е до
ста развито и незаконно
то деяние на занаятчии, 
които нямат зарегистри- 

на рани работилници и не 
заплащат обществените 
облаги. Всъщност те съз
дават и’неточна картина 
за тора стопанство в об
щината; уж няма нужда 
от някои занаяти, непро
фесионално оказват услу
ги, наплащат ги колкото

За по-ускорено развитие на дребното 
панство в общината липсват конкретни програ
ми. Увеличаването на бюджетите не трябва да 
бъде главната цел на данъчната политика. Го
лям шанс и за трудоустрояване __
щината има около 250

сто-

сега в об- 
занаятчииски работил- 
втора приеме по един 

на нетрудоустроените зна.чи 
възмонсности не е

ници и ако поне всяка 
работник числото 
телно ще се намали. Всички 
използувала и „Услуга"

приемат споразумение.
Според изготвеното предложение основните 

организации-на сдружения труд в общината-във фон
да на- съвместни резерви ще сдружават по 20 на сто 
от своите резерви, утвърдени в заключителните си 
годишни баланси. Сдружените по този начин средсПриетите, на партийни

те конгреси становища и 
определения за развитие
то на дебното стопанст
во и общественият 
на общината, който 
вижда по-ускорено да се. 
развива тази област не 
се осъществяват докрай. 
Имайки предвид това, ка- 
кто и неизползуваните съ 
ществуБагци възможнос
ти, за дребното стопанст
во в общината неотдавна 
разискваха изпълнител
ните органи на обществе
но-политическите органи 
зации и Изпълнителния 
съвет на ОС в Босиле
град, а преди десетина 
дена и Общинският коми 
тет на СК. Общинският 
комитет не само че посо
чи възможностите и нуж 
дите От по-ускореното ра 
заптие на тази област, но 
и досегашните пропуски 
п задълженията на обще
ствено-политическите су
бекти, които да мобили
зират силите си и дреб
ното стопанство да даде 
още по-голям принос във 
всеобщото развитие на 
общината.

нието не бива Да се раз
вива тва ще представляват една сигурност на сдружения 

труд в общината и ще бъдат строго предназначе
ни. Всъщност, те ще се ползуват когато някоя орга 
низация се намери в извънредно трудно положе 
ние: за изплащане на загарантиран личен доход, за 
погасвзне на загуби, за премахване на обективни тру 
дьссги в стопанисването, за преквалифициране и тру 
доустрояване на работници (така наречени техноло 
жкй излишък), както и за инвестиции за основни сре 
дете а акс по този начин се премахват причините ко
ито предизвикват загуби.

В предложението се казва че средствата от фон
да ще се. отпускат във вид на кредит и се предла
га лихъата да възлиза 5 на сто. Сдружените средства 
на организациите ще бъдат върнени в .течение .на се 
дом години: а връщането им ще започне три години 
след сдружаването им. Предлага се лихвата за тези 
средства да бъде 4 на сто-

стихийно, защото 
стихията тегли назад. Не
обходимо е да се изготви 
обстоен анализ на състояплан

пред нието, както и конкретни 
планове за развитие 
тази област. В това отно
шение особена роля тря
бва Да изиграят Общин
ската скупщина, т.е.« ней
ните компетентни органи, 
които с данъчната поли
тика и отношенията да 
стимулират занаятчиите, 
СОИ за трудоустрояване си искат, и разбира се, 
и Средношколският обра- незаконно се обогатяват 
зователен център, който 
Да подготвя дефицитар- 
нц за известни

Членовете на ОК* на 
СК подчертаха още един 

занаяти твърде важен
Именно, трябва да се во
ди такава стимулираща 
политика та сегашните

В. Б

БАБУШЦИЦАвъпрос.кадри. АКТУАЛНИ ТЕМИ В ДНЕВНИЯ РЕД
НЕОБХОДИМ Е 

ПО-ГОЛЯМ КОНТРОЛ
информация за причине
ните от тазгодишното ло 
шо време щети, ще разг 
ледат и информация за 
състоянието по водосна
бдяването, санитарно-те 
хническото състояние на 
обектите в тази*. област. 
Ще бъдат запознати и 
с осъществяването на пр

В Бабушница на 7 окто 
мври ще се проведе чет 
сърта съвместна сесия на 
трите съвета на Общинс
ката скупщина. Ще бъ
дат обсъдени отчет за из 
1 ълнението на тазгодиш 
ъия план на жътвата и 
вършитбата и изкупуване . 
то на пшеница,' а ведно 
ще бъде внесена на обсъ 
ждане и програмата по 
есенна и пролетна сеитба 
за идната година.

Делегатите на трите съ 
гета също ще обсъдят и

носители на личния труд 
на работаVа приемат 

още работници. Ако поне 
ръг ггяка гтора работил
ница работа получи по 
един нов работник число

За да се мени отноше
нието към дребното сто
панство необходимо е да 
се предприемат мерки, 
бе посочено 
ето. На

на заседанм- 
данъчната поли

тика, като доста

то на нетрудоустроените 
ще се намали за стотина 
души. За икономически 
изостаналата община с 
над 1100 нетрудоустрое- 
ни това ще бъде от голя-

важен
инструмент в развитието 
на това стопанство целта 
нс бива да бъде увелича
ването на общинския бю-

ограмата на основните 
училища и образовател
ния център „Бук Карад- 
жич" и други актуални 
въпроси.мо значение.СТИХИЙНОТО РАЗВИ

ТИЕ ТЕГЛИ — НАЗАД
В Босилеградска общи

на сега има около 260 
занаятчийски работилни 

-^ци, от които голямо 
сло строителни. Не мал
ко е числото ма частни
те кафенета, автопревоз- 
ииците и малките магази 
ни. За сметка на това по- 
вечето занаяти изчезнаха

джет и бюджетите на 
СОИ. Без стимул гражда- М- А.В. Б.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА КОНФЕ РЕНЦИЯ НА ССТН В БОСИЛЕГРАД

чи-
Изход: Усилен труд и нови цехове

• Председателят на ОК 
на ССТН СТАМЕНКО 
ПЕНЕВ подчерта, че из
борната дейност в ССТН 
в общината е организира 
на гъз основа на всестран 
пата подготовка за парти 
юни те конгреси. Най-поля 
мо внимание са получили 
въпроси за осъществява
нето на Дългосрочната 
програма за икономиче
ска стабилизация, действу

ция за положителни про 
мени в поведението и съ
стоянието.

Крупните проблеми в стопанската дейност 
работна ръка трябва Да се 

енергична разплата със субе- 
слабости, особено с безделието, и с

и заемането на 
преодоляват с 
ктивнитс 
изграждането на нОви цехове

• Броят н,а безработни 
тс в общината ежегодно 

Понастоя- 
има

или ггьк са пред изчезва
не. Хората от общината 
за дреболии са принуде
ни да отиват в други кра 
гща. Особена липса се 
чувствува на 
за поправка на електриче 
ски уреди, т-с. 
наречената бяла техника
и на селскостопански ма- 

ООСТ „Услуга"

' се увеличава., 
щем в списъка ги 
1245. Без работа са и 56 
лолувишисти и 26 виши- 
сти. Възможностите

орган иза-рят в повече 
ции па сдружения труд, 
са една от основните при 
чини за слабите делови 
резултати. Това недвусми 
слеко показва, че ръково

1 [олугодишните равно 
сметки на стопанските ор 
типизации, проблемите в 

на мла
занаятчии

натрудоустрояването
квалифицирани ка- 
изборната дейност

организациите на сдружс 
пия,труд за приемане на 
ноти работници все още 
са твърде малки. Затова, 

на както подчертаха

на така ди и
дри и
в Социалистическия
юз в Босилеградска 
щипа бяха в центъра 
вниманието на
делово заседание на

конференция 
и Босилеград,

ването на политическата 
система с особен акцент 

участ върху работата на деле
гатските скупщини и де- • 
легациите, развойни въ 
проси на общината, кому 
нално-битови проблеми в

комунистите 
извършили нсобхо-

дитслитс и 
не са
димата мобилизация 
човешките и материални

съ-
об-шини.

все още не може да оказ 
Все

па
циците в дискусията, из
ходът трябва да се търси 
в по-динамично свързва
не ^ промишлените цент 
рове в региона и вън 
него, т.е. в изграждането 
па нови промишлени цс 
хове.

първото 
06-

га множество услуги.
регулиран и

връзка с 
и кадрите.

те потенциали иа своите 
колективи 
преодоляване на пробле
мите. Занапред е 
дима енергична разплата 
със субективните сла
бости, особено е безделие 

ак;

още не е 
гъиросът във 
помещенията 
Сега този въпрос е оста
вен на самите занаятчии, 

в състояние

за ефикаснощииската 
па ССТН 
което се състоя

псобхо местните общности, мигна 26 се от рация на младежта и 
други.птември.

които не са 
Да го решават.

Това стопанство, 
бе подчертано на заседа-

слабости,Субективните
ежегодно ос повта то, и организирана

(М. Я.)както
които
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• НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЯ

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА 
СЪЮЗА НА СИНДИКА 
ТИТЕ В „ТИГЪР—ДИ 
МИТРОВГРАД".Вътрешна автогума“ в Вабушиица

псшна автогума", завоювано в сгвсиа грамота посочи: „Пис мо- 
“ с производителност И жс би сме се изтъкнали малко 

’’ целите на стабили- повече от другите . Изпълни сл 
зацията", връчи Иван Димитри- мият отбор па ПО на СЬюза^ 

ппрлеелатсл на Общинския синдикатите на ТЕ „Вътрешигазгк .* **ш*т —*-• “'“«Гс,посочвайки успеха на трудо- ни грамоти «а следните работ 
единица „Вътрешна автогу- пици: Мира Стоичкова, ‘ ь ар единица „ V а йонич, Момчило Пеичич, Раде

Станчич, Чедомир Глигориевич, 
Александар Иваннович, Радован 
Станкович, Чедомир Живкович, 
Момчило Псшич, Драган Стан
кович, Камен Живкович, Мило- 
пан Маркович, Вера Стоядино- 
вич, Витица Соколович, Маиойло 
Пешич, Златко Стаменкович, Жи- 
ка Петрович, Арсенийе Марко
вич и на спортното дружество 
„Тигър" в трудовата единица 
„Вътрешна автогума". 
ПРЕХОДНОТО ЗНАМЕ — ОТ
НОСНО НА СМЯНА „Д"

Грамота за ТО Еднократна помощн
а"1о повод Деня на самоупра- 

сдиница На последното си за 
Изпълнителниявителя в трудовата 

„Вътрешна автогума' се състоя 
тържествено заседание на Изпъл
нителния отоор на първичната 
организация на Съюза на синди
катите, на което бе връчена Гра
мота на Междуобщинския съвет 
на съюза на синдикатите в тшш

седанис 
отбор на първичната ор 

на ТО „Ти

пестене към

гатизация 
гър—Димитровград" по 

бяха решени 
молби на работ- 
еднократна па

ложително 
няколковата

ма' и значението па това нри- 
Иван Дими-

ници за 
рична помощ. На петима 
работника бе дадена ед- 

парична

знание за средата 
трисвич изтъкна нарастването на 
производителността и подобрява
не качеството на вътрешните ав- 
тогуми (който достигна завидния 
процент 99), намаляване на отсъ
ствията от работа и значителни 
икономии на материали 
възлизат на 26 милиона динара. 
Това признание е още по-драго, 
понеже е получено в голяма кон
куренция е многобройни органи
зации на сдружения труд в ре-

за постигнатите резултати в ак
цията „С производителност >и 
пестене към целите на стабили
зацията". Покрай това на 
тържествено заседание бяха връ
чени благодарствени грамоти на 
18 работника за активност и 
принос в работата и развитието 
на синдикатите и социалистичес
кото самоуправление и връчено 
преходно знаме на най-добрата 
смяна за осъществените резулта
ти през юнп 1986 година-

На тържественото заседание 
на Изпълнителния отбор на ПО 
на Съюза на синдикатите по по
вод връчването на признанието 
на Междуобщинския съвет на 
Съюза на синдикатите присъству- 

Славолюб Миладинович,

110-нократна 
мощ в общ размер бт 
14 милиона стари динари.

това

На същото заседание.
а според препоръка на 

синдикаленкоито Общинския 
съвет и Съвета на . Съю
за на синдикатите на СР 
Сърбия е раздвижена ак
ция за помощ на деца на 
работници с най-ниски 
доходи. Условие за полу
чаване на помощ е сред 
ните месечни принадлеж 
ности по член на домакин 
ството да бъде под един 
милион стари динара- Па 
ричната помощ в размер 
800 000 стари динара а 
се касае за ученици на 
осногното и средните учи

гиона.
Признанието на Междуобщин

ския синдикален съвет с получе
но за резултати, които трудова
та единица е осъществила в пе
риод от май 1985 до май 1986 
година.
ПРИСЪДЕНИ БЛАГОДАРСТВЕ
НИ ГРАМОТИ

За получаването на Грамота
та на Междуобщинския синдика
лен съвет заслуга имат многобро 
йни работници на трудовата еди
ница „Вътрешна автогума", по
неже наистина постигат изключи
телни резултати. Изборът за при
съждане на благодарствени гра
моти за активност и принос в 
работата и развитието на синди
ката и социалистическото само
управление съвсем не е бил лек. 
Един от носителите на благодар-

В трудовата единица „Вътре
шна автогума" вече по-дълъг пе
риод от време съществува един 
добър начин да се възнаградят 
най-добрите резултати в произ
водството на една от четирите 
смени с присъждане на преходно 
знаме за осъществени резултати 
в производството. По трети път 
последователно преходното зна
ме спечели смяна „Д".

„За тази смяна не е случай
но. че спе«елва по трети път по
следователно преходното знаме 
— каза Драган Джорджевич, ръ
ководител на трудовата единица, 
понеже работниците на тази смя
на са били инициаторите за по
добряване качеството на проду
кцията, чиито резултати са твър
де видими". Предраг Димитров

1

ваха:
председател на Общинската ску
пщина в Бабушннца, Станко Вел- 
кович, председател на ОК на СК, 
Иван Димитриевич, председател 
на Общинския синдикален съвет, 
Петар Спасич, председател на 
Изпълнителния съвет на ОС, Ми- 
лован Джорджевич, председател 
на деловия съвет на СОСТ „Ти
гър", Обрад Пешич, член на де
ловия съвет, Бранислав Соколо
вич, директор на ТО „Автогума"

лиша.
ПОСЕЩЕНИЕ В БОРО:I ВО

В началото на октомв
ри работници от ТО „Ти 
гър—Димитровград" ще 
заминат на двудневно въ 
звратно посещение в Бо 
рово.

:•:!
:

и др.
:Общественото признание Гра

мота на трудовата единица „Вът-
■ П. Димитров

БОСИЛЕГРАД: СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ С ПРИМЕРНА РАБОТНИЧКА

Икономнсването—условие за по-голямо производство
подтик за работа. При това обаче, Виолета споделя, 
че тя не е сама. Това общинско признание са могли 
да получат още няколко нейни колежки и колеги.

— Ние сме един колектив и тук на работните 
си места трябва да работим един за всички и всички 
за един. Не бива да допускаме да има „тесни места", 
които по един или друг начин спъват производството. 
Наистина сме сравнително млад колектив, почти вси
чки без производствен навик и трудов опит, но и 
покрай това считам, че деловите ни резултати могат 
Да бъдат но-добрп. Разбира се при условие, ако на 
всички

За Виолета Стоева, плетачка в производствения 
първенец, построен в Босилеград въз основа на до
ходно сдружаване на средства м труд с трудови ор
ганизации от по-развитите краища в региона и ще
драта помощ на Фонда за насърчаване развитието 
на стопански изостаналите общини — цеха за про
изводство на чорапи, ни казаха че е едн,а от онези 
усърдни и примерни работнички, която ежедневно 
преизпълнява нормата си. Сменоводителят Миле Ан
донов, както и колежките й, за Стоева имат само 
похвални думи и като работник, и като другар-

— Стоева .е една между най-добрите ни работ
нички. Никога досега не е закъсняла на работа, или 
пък неоправдателно изостанала. Всички задължения 
изпълнява твърде отговорно и дисциплинирано. С 
примера и усърдието си тя не само, чс ежедневено преизпълнява 
нормата си, но и служи за пример на останалите ни работници 
—: със задоволство каза Андонов.

Инак Виолета Стоева в цеха работи от 1983 година след 
като се е преквалифицирала за плетачка. Макар и за кратко 
време, и въпреки че е между по-младите, но с усърдието си тя 
завоюва реноме на .добра работничка. Поради това първичната 
синдикална организация не се колебаеше, когато Виолета бе пред
ложена за една от тазгодишните Осмосептемврийски награди. А 
Осмосептемврийската благодарствена грамота, която получи по 
случай 8 септември — Деня на освобождението на Босилеградска 
община й бе връчена, както каза тя, че не е само признание кое
то би пожелал всеки трудещ се, но това й дава още по-голям

ни производството е при сърце и ако крайно 
рационално ползуваме мощностите на машините, су
ровините и всички други материали и съоържения, 
които са в пряка връзка с производствения процес.

В разговора ни от Виолета, узнахме че тя плете с 10 ма- 
и когато всичките работят на пълен оборот, за един ден 

тя може да изплете от 450 до 500‘ чифта чорапи, 
от асортимента. При това месечно заработва от 38 000 до 42 006 
динара и както казана, от условията, при които работи, и ра 
ботата е доволна, но не и от възнагражданието което получава. 
Още повече, ако се имат

ШИНИ

в зависимост

предвид цените на стоките, необходими
2с1 ЖИВОТ.

Да кажем, че Виолета Стоева е дейна и в областта на об
ществено-политическия живот в цеха. Член е на първичната мла
дежка и синдикална организации, където с дейността си активно 
участвува в разрешаването на различни проблеми. а от неотдавна 
е и добра съпруга.

м, я.
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'■"лИ ,' Ц Р® ПРОЛЕТАРИИ ОТ 1СИЧКИ СТРАНИ 0*ДИШ1ВА*ТВ СЕКомунист
н на Съюза'на комунистите ■ СъпОня Ерои 1538 година ХЬШ

р Белград, 3 октомври 1986

НА РАБОТНИКА - НЕГОВОТО
П зи въпрос много писахме в миналите бро 

еве на „Комунист", при което бе констати
рано, че досегашният начин на разпреде
ление на общественото богатство, при ко 
сто първо се обезпечат непроизводствените 
потребители, а предварително да не са взе 
ти в предвид нито всички производствени 
разходи, датира от ранния феодален пери
од. Затова и икономиката, основаваща се 
върху такова разпределение не е можала 
Да бъде по-инаква — едвам обезпечаваше 
простото възпроизводство, и понякога не 
и него. С „анатоматичния пресек" на аку
мулацията, по-точно в Закона за сдруже
ния труд и Конституцията, които регули
рат нссл-авната съдба на дохода ние се опи 
тахме (да проникнем в причините, които 
доведоха до недопустимо стесняване на 
маневреното пространство, в което работ
ниците, сохдно капиталните определения на 
самоуправлението, изпълняват своите прои 
зводствеии и управленчески функции- Сега 
това илюстрираме и с данни. Най-новите 
пресметрания на бруто надницата на работ 
.' чка в преработвателната промишленост, 
между конто покрай най-напредналите ка 
то САЩ (13,2 долара). Германската феде
рална република (9,57), Италия (7,55) и с 
онези по-близките до днес каквито са Ис
пания (4,78), Гърция (3—3,62), Португалия 
(1,43) показват, че нашата страна се нами 
ра в незавидна позиция с едночасовата над 
ница на работника от общо 0,49 долара.
С такава „стимулация" трудно ще може 
да се стигне на по-изгодно място, а още по- 
малко да се въпне авторитетът на страна
та, която някога бе пример на ускорено ра 
звитие, доколкото — разбира се — не се 
изведат съществено радикални промени 
в гФерата па икономическата, относно във 
всички области, които съществено я обче 
лавят, преди всичко, в политическата си
стема.

ния специалист, но затова бюрократът от " 
който и да е вид, това е пожелал и осъ
ществил. Не само затова, че това иска, но 
преди всичко, че това може. Когато тези 
дни от Шигео Шингу, твореца на „япон
ското чудо", който пребиваваше в нашата 
страна в едно интервю бе потърсено да из
несе това, което е най-важното за производ
ството изобщо, а специално за нашите ус
ловия, с оглед на обстоятелството че пре
биваваше в един голям колектив („Дървена 
застава" — Крагуевац), той каза: „Първо 
бих променил начина на размисляне и чув
ството на хората. В старта трябва да се 
размисля за това как фирмата да увеличи 
приходите си за да може работниците да 
получават повече. В Япония съществува 
принцип, че от новосъздадения профит ед
на трета да се дава на работниците, една 
1 рота на собствениците на фирмата, а ед
на трета се отделя за капитоловложения в 
нови изследвания. Обаче, в най-голям брой 
от тези фирми има работници, които имат 
акции. Затова работниците вярват, че кол- 
кото повече работят, толкова ще бъдат по- 
добре и за тях и за фирмата . ■."

При всички дистанцирания, които пра
вим когато взимаме сравненията между на
шите и японските работници и техния „мо
тивиращ" двигател, този пример все пак 
трябва добре да се запомни. Ако заради не- 
що друго, тогава заради още едно доказа
телство, че „чудесата", като стопанското 
чудо в Япония «е стават сами от себе си, 
но здраво се основават върху реалните чо
вешки отношения. Преведено на наши ус
ловия, това е принципът всеки да получи 
това, което му принадлежи. Началото на 
всичко това би трябвало Да се обляга вър
ху принципа,. който гласи: на работника 
— неговото.

редложението от преди 
дни, изнесено на заседането на Пре
дседателството на РК на ССТН в 

Сърбия (инициатор бе Иван Стамболич, 
председател на Председателството на СР 
Сърбия), има Всички черти 
но политическо събитие, може би и един 
ствено в нашия пребогат политически жи 
вот. Задължаването на 
чки скушцини, заключително с най-висша- 
та — югославската, да застанат в отбрана 
на дохода на стопанството и неговата аку
мулация, по рефрена си е знак и хиляди 
пъти повторен политически призив, но ни
кога не по така остър и в политически 
смисъл ефектен начин. Защото, ако заклю 
чението на високия политически форум 
не се проведе в следващата година. Пред
седателството на ССТН в Сърбия ще пов 
дигне въпроса за доверието на Изпълните 
тния съвет на Скупщината на СР Сърбия и 
за отзоваването на делегатите, които са до 
принесли за приемането на решенията про 
тивни на заключението за разтоварването 
на стопанството от облаганията, които го 
осиро.чашлха над всяка мярка.

В .момента, абсолютно сигурно, не е 
могло по-рационално да се постъпи, ма
кар че един такъв политически акт трябва 
ше да дойде много по-рано, когато стопан 
ството бе вече доведено до „просяшка то
яга". В този (изпуснат) случай нямаше да се 
касае за спасяването

петнадесет

на изключител-

делегатите във вси

на потъващия ко- 
къмраб, но за направляването на същия

стопанисването. Сега товамирните води на 
е само далечна цел, много по-далечна от- 
колкото изглежда, дори и под предпостав 

всичко Да тече в унисон с изнесенотоката 
предложение-

Общественополитическите, регионал- 
условия сега Слободан Куюнджичните, стопанските и другите 

са прекадено сложни за да може едно та
кова начинание проведено в една рспубли- 
ка, гледано от перспективата За пялата стра 

по-значително да действува 
икономическите 

Това

I

Инициативите за промени в политиче
ската система, в Конституцията, Закона за 
сдружения труд може много да допринесат 
за икономическото оздравяване па страна
та и съществено да влияят върху матери
алното положение на работника при усло
вие За всяка промяна лайт мотив да бъде 
прогресът па Югославия и нейната работ- 

П огаждаиията, които

АКТУАЛНО
на, като цяло, 
върху регулирането 
процеси в цялата нейна 
трябва веднага да се каже и същевремен
но веднага да сс намери начин инициати
вата да се разпространи върху цялото юю 
славско стопанско пространство, макар че 
съществуват големи разлики във фиска 
дните взимания от дохода в отделните ре
публики и покрайнини, както и между огде 
дните отрасли. Лошо ще бъде ако тази 
идея остане усамотена както се случи сьс 
Закона за изграждането на нестопански 
непроизводствени обекти (гласуван в СД

теЬРкрш!ща°нГ страната. °ггам "^ас'^е^"

-
Р на средата, която гласува този

НОВА РЕЧна
територия.

Живеем във време, което търси преци 
ЗШ1 цели, ясни програми и задачи, реши
телна акция. Затова дългите, празни и кон 
фузни говори са анахронизъм, вдигане на 
прах, от която не се вижда какво искаме. 
А такова нещо днес има твърде много.

Оттам речта на председателя на Пред 
седателството ца СР Сърбия Иван Стамбо
лич, на неотдавнашното заседание на Пред 
седателството на РК на ССТН в Сърбия не 
без причина привлече особено внимание, 
не само поради съдържанието си (отдавна 
вече говорим и заключаваме за необходи- 

обл^кчаване на стопанството).

те-ническа класа, 
кат извън тези две съществени цели че мо- 

доиссат никакво добро. Впрочем,гат да
нима за това нс предупреждават и зачсс- 

прекъован-ия на работата (най-чести 
причини низките лични доходи, „ощръбва- 
пс" при изплащанията). Нелогично е

вишна да носят деловите стру-

тилите

за
всичко това 
ктури в трудовите колективи, в политиката 
да сс оставя "а страна, не довеждайки я 
във връзка с тези все по-зачостили явления. 
Системата, в която по този начин сс указва 

обстоятелствата в нея

намери отзвук в други

то на
мостта от
но и поради новия стил на речта и възмо
жните последици, дори и за оратора.

Председателят тогава предложи и об-о 
снова следното заключение:

„Председателството иа 
в Сърбия задължава всички делегати 
всички скушцини, от общината до Скуп
щината на Югославия, в конто върху коя- 

основа се решава за облагане на

де на 
попречи и 
закон.

на сериозността иа 
трябвало би да променя 
механизми или съществено да ги поправи, 
без съмнение в най-кратък възможен орок-

своите витални
- нашите федерални еди- 
близки и толкова пропи- 

невъзможно прилагането
на различни икономически

А- - .ГГюКОС

то свързва СТепента на раз
славия — без разлика на е
витисто на отделни среди‘ по то-
сьдбата на дохода и акумул 1

Интересите на 
ници са толкова РК на ССТН 

въвВсеки търси всичко, което му ирипад- 
да му принадлежи, Сис-

ти, че просто е
лежи или мисли 
темата е длъжна да раздели какво на кого 

което донася обективна пол- 
и на обществото

принадлежи и 
за и на отделните хора

Работникът, в най-много случаи, 
не е търсил повече от -изключитсл-

■го и да е
цялостно.
никога (На 2-ра стр-)



2 КоМуНИС!

ГОЛЯМА ЗАБРАВАМЕЖДУ ДВАТА БРОЯ

1966. И „Иц- еталони се груповособственичеснеотдавна Слободан Мило- бранили онова което дончера са ския пленум през
правили и за какво безкомпро- тцрвю" от 12 септември багрич ка валутна система, която нане-

Иовапович, говорейки за своята се огромна щета на югославска-
която бе, така да

шеиич, председател на предсе
дателство го на цк на Ск. в сър- мисно са се борили и в голяма
оня, ооърна вниманието на от- забрава бързо, по-бързо и нсмо- книга „черногорците за себе си та икономия, 
носителко новото и често явло- гат, га минали на втората стра- — приложение към историята каже, прокарала под натиск на 
ние т— на това че трудно може на, застъпвайки „класичнитс” па черногорската нация" и за изтъкнати личности от т,рват 
да се приеме критиката на рсво- идеи па югославската опозиция, фалшификаторите на историята око и Словения, защото само те 
люцията и ооществото от сгра- Някога им се дигала коса на и потеклото н)а черногорците ме- зи две републики се застъпваха 
на на онези, които са били във глава при припомняно на съвсем жду другото казва, че офанзива- за такава валутна система 
върховете им, а които с критика политически незначителни идеи, та на „различните сепаратисти в Значи, според Ьагрич ова- 
са започнали да се занимават а днес без укрепване застъпват те Югославия" и на черногорските пович, всликосърбският национа- 
когато са заминали от тези вьр- зиси, чс ще бъдем сталшшстко националисти започва от Ьрион- лизъм нс с същинския проблем

и догматическо общество все до- ския пленум. Тъй като журна- на югославското общество до 
като не тръгнем по пътищата иа листът потърси това да поясни 1966 година, но този проблем са 

Естествено, хора които са би- либерална демокрация от граж- Йованович отговаря: „Факът е, измислили отделни изтъкнати но
литически личности с Цел да

хове.

ли в първите редове на войната дански тип и иа повечепартиеп че след това започва нрогонва- 
и революцията и в следвоенния плурализъм. Те отиват толкова него на сърбите и черногорците „промъкват" 
политически върх

сспаратистически
на страната далеч и дори поставят въпроса: от Косово, започна рефаншизма програми. Ако Брионският пле-.

имат морално право критично да ако в действителността иа югосла на албанските сепаратисти и шо- нум не бе злоупотребен за дру-
път, за вското общество вече съществува винисти. Започва да се явява се- ги цели, нямаше да има и „ре-

Хърватско, който ъаншизъм на албанските сепара
тисти и шовинисти", мито „сепа-

говорят за извървяния
лутанията и колебанията в иа- политически плурализъм, оличен иаратизъм в
шето комунистическо движение, в плурализма на националните кулмипира иа Десетото зассда-
за пропуските и аномалиите в интереси на републиканските и ние иа ЦК на Хърватско, е на- ратистичегка плима" в Хърват-
обществото, за актуалната кри- покрашшнеките политически бю- казването на Жанко, честен ко- ско, пито черногорски национа-
за... Обаче няма по-голям не- рокрации, защо да не се направи мунист и голям революционер, листи, а Югославия щеше да
морал от тоя когато бпвеш ре- още една крачка и да се легали- Пленумът на Бриони бе означен има единен югославски пазар и
волюционер с всички сили се за- зира повечепартийната политиче- като разплата с девиациите
стъпва Да „дереволюционизира" ска система?
своята революция, заговаряйки 
същевременно политически идеи ПРОБЛЕМАТИЧЕН 
и концепции, конто обезличават И БРИОНСКИЯТ ПЛЕНУМ

в подобно. Безсъмнение, ^ова е от- 
Службата на държавната сигур- лаг-на известната платформа на 
пост, за които тогава бе обвицрн ' "ликосърбските националисти. 
Ранкович: Тогава Ранкович бе Подобно нещо Йованович ка- 
наказан. След известно време Ба- за и на тазгодишната трибуна 
карич каза, че този пленум е „Югославският

с великосърбския днес" в Иванград.
и отричат всичко онова, което 
досега е сторил и направил за 
нашето

патриотизъм
На обществеността внимание бил разплата 

комунистическо движе- привлича и още един 'тип инте- национализъм. По време на този Поставя се основният ЕЪПрОС:
ние. Партията и страната. Кога- лектуален и полптичеоки ангажи- пленум това изобщо не, е спо- може ли критиката, на който и 
то са били в самия връх на вла- мент на хора, които са имали мняно. Обаче, да се говори за да е национализъм от позициите
сгга отделни лица от този екс- изтъкнато място в революцията всликссърбския национализъм в на великосърбския национализъм
клузивен политически кръг са би- и в следвоенното развитие на на- югославските условия каквито бя да бъде’убедителна и легитимна7
ли толкова „прогресивни” и са шето общество. Те не заговарят у,а тогава с тотална безсмислица Разбира се че не може Сигур-
издигали свой силен глас на про- идеи за повечепартиен плурали- и мисля че това повече е било но е че това е ясно и на Бат-
тест и критика против каквото и зъм, но се застъпват за връщане претекст, димна завеса за всич- оич Йованович Ако с тази кра
да е незначително отклонение от на времето отпреди 1966 година, ко онова което след това се слу- чка и жест е искат да открие
официалната линия. Днес някои За тях в Югославия всичко е чваше. Какво се случи? Разби себе си — успял е Напълно'
от тоя „клуб на известни" са за- било добре и хубаво до Брион- се единният югославски пазар въз Мирко Арсич

НОВА РЕЧ всички- махме Дългосрочната . програма за иконо- 
мическата стабилизация, за чието осъщес
твяване и днес се погаждаме.

Абстрактните приказки 
стта вече никого не задължават. Отговор
ността трябва да се отнася 
хората, които са длъжни да ги изпълняват 
Четиригодишният

С това предложение председателят 
имайки предвид досегашната 
съдбата на множество заключения — из
ложи на риск авторитета на функцията, ко 
ято изпълнява, както и Председателството 
на РК на ССТН в Сърбия, което гласува 
предложението и го прие като свое заклю 
чение.

практика и
(От 1-ва стр.) за отговорно-

стопанството, при каквито и да е условия 
не може да гласуват нито едно решение, с 
което се намалява участието на стопанст
вото в общия доход... Ако това заключе
ние не се проведе в следващата 
Председателството 
конференция на ССТН в Сърбия ще -от
крие въпроса за доверието на Изпълнител 
ния съвет на Скупщината на Сърбия и за 
отзоваването на делегатите, допринесли за 
приемане на решения противни на 
ключение..."

Кратко и ЯСНО: който

до задачите и

мандат никому — от 
общината до федерацията — не бива да 
оъде гаранция, че и през целия този пери
од ще изпълнява поверените му работи. 
Въпросът за доверието 
всеки, който не

година, 
на Републиканската

Нс е далече следващата 
то ще. се знае как в практиката 
това заключение, когато и председателят и 
Председателството

година кега- 
с минало

трябва да засегне 
ще или не знае да 

вършана утвърдените задачи. Това 
от съществените условия - 
зата, в която се намерихме.

Засега охрабрява 
Д!*м дали тя Ще

ще имат 
синово да се спрат върху него. Ще 
дали действително

възможност из-видим
ще стане онзи необхо

дим прелом, че което заключим 
ществим. Защото, изглежда, че отдавна е 
трябвало така Да се говори и заключава 
-^найвече преди три години,

е едно 
за изход от кри-това за и да осъ-

не изпълни зак
лючението — ще бъде сменен! Ясно за

новата реч. Ще ви- 
стане и нова практика.

Саво Кържавецкогато прие

ДАНЪЦИТЕ НАШИ НАСЪЩНИ
данъчната за потреблението е регулирано с те в решаването ^"

политика в страната е едно от Конституцията Такт ,ппп«„™ ... рсшава'1ето
съществените предусловия, че член 265 дава възможност^ за^б б-х^п™ бИЛа спорна' 
този инструмент на икономичес- републикански; 2 пощенски Получ^Г “
де една 0т причините за разлцч стем^ЧмНТб^ пЪзвадиа”3 
ната позиция на производителите ждавайе на осем системи 
и потребителите на единния 

, славски пазар. Досегашните

КюментаЦ
Уеднакяването на

по данъчната по 
ако се 

договорите, 
се по-друго впечатле

ние ако си припомним з,а съдба 
утвър та на договора за основите

данъчната политика и службите 
иа ,~а приходите (бяха 

ямо закъснение и още 
л ожени.

(^ооо сои)НеЗИ> които Решават 
Има

така и по сумата, 
предвестия, че данъциката политика да престане да бъ те ще получат — 

икономическа роля. В
съл

си- по-под чертана.
този сми

насърчително за стопанство
то би трябвало да действува об 
чекчаването от данъците 
ния и обществения 
ХУ промените

наза непо
юю средствено данъчно облагане 
за- дохода на ООСТ. Това значи

жност зГГрГеГиГоГравГ- ^змГП^

^ване™«ааХите3потУрЛе°бВие™а "Гвден^б!™”^уре 
обществото се решава във феде ждат елементите 
ракията, шестте републики, две
те покрайнини, и в 550 общини.
Такова число на компетентните

приети с гол 
не са при в частконни

сектор. Вър 
структурата на,Данъците, разбира 

единственият облик 
нето на дохода в 

на единния юго Надвишават 
славски пазар, -в който, досега, 
не са включени данъците.

Числеността

на все, не са 
на облага- 

стопанството, 
ги облаганията (по

не опоред шестмесечните 
ния на СДК в Югославия 
панските процеси).

стопанството ще се 
трото данъчно облагане 
Радохода, както 

йности, които 
оритетии

влияе с по- 
на ек 

и на онези де 
не се смятат при 

за развитието на стра
ната. Предвестените данъчни про 
мейи би били във функция

оведе- 
за стона у частни ци- както по на
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Комунист 3
СИСТЕМАТА И ПОЛИТИКАТА

Път за реабилитация на ССТН
ЛАТ И ХОРА кпмтп ттп гл 1 ПИРАМИДА ТРЯБВА ДА БЪ- . върху социалистически и самоуп говата акционно-политическа спо
КАТА ДА СЕ ПРАВИ чррчЛ ЧЛЕНОВЕ НА СЮК, А ПОЛИТИ раьителни основи. Това не е ни собност и идейно единство. Ка
ТА ДЕЙНОСТ НА вгичитлНА\ МНЕНИЯ И ОБЩА каква лингьистка ни акробатика, кво значение би имало това за
ЧРГКИ и гампупвлпмтог. ПРОГРЕСИВНИ, СОЦИАЛИСТИ- но същност на нашето определе- подтик на нашите големи усилия

АВИТЕЛНО ОРИЕНТИРАНИ ХОРА ние, че не искаме да се развива в борбата против обществения
и по пч-, ме върху основите на партийна бюрократизъм и в цялостта на

^ даните съмнения че ще изче ДЪржава и държавна партия. На етатистическо-бюрократическите 
т, така че Социалистическият шаТа отговорност За „включване тенденции в нашето общество.

то" на трудещите се и граждани Не мисля, че съм прекалил, ко
те не може и не бива да има ,гато придавам така голямо зна-
призвук, чс нещо им - подарява- • чение на тези проблеми, на про
ме, което — повтарям — е тях- блемите за класово-социалната
но право и отговорност. Социа- структура и участието на труде

щи се и граждани на страната в тическа партия, интегрирана 
развитието на нашето общество държавата, за укрепване на нег

с

Нямаше да има смисъл 
литическа полза да се разисква 
за мястото й ролята на Социали
стическия съюз в нашата полити

съюз да стане действителен по
литически субект в политическия 
живот. Тук, например, мисля на 
такива съмнения, които всяко уси 
дие, теоретическо или практичс 
ско, за ревитализацията на 

титс г» ССТН по досегашния обо ССТН квалифицират 
бщен начин, представяйки 
доволителното състояние и гово 
рейки за причините на едно 
кова

ческа система на социалистичес
кото самоуправление или За дей- 
ствуването на членовете и орга
низациите на Съюза на комунис листическият съюз е толкова те щите се и гражданите, които не 

хен колкото е и наш — на кому са членове на СЮК за цялостта 
пистите, като част На трудещите на нашата политичеока пирами- 
се и гражданите. В политическа да, защото когато се изяснява- 
та практика не е така и затова ме че не желаем партийна дър- 
тези две теми имаме постоянно жава и държавна партия, ние ко

като тежне
неза ние към създаване на паралелна 

или друга партия или за намал- 
та- хване ролята на СЮК. Не е 

състояние, също обобщено трудно да се разбере към какво 
и без различаване на съществени водят тези квалификации и кол 
те и несъществените причини, ко те изобщо общуват със съ- 
Няма Да кажем нищо ново, ако щнсстта на нашата самоуправи засой на дело, з,а 
говорим по обобщен начин. Съ- телна социалистическа алтерна- 
що не би имало смисъл и поли тива. 
тическа полза от дребните поп

ия дневен ред.
За да осъществим радикален че не желаем да владеем сами,

мунистите изразяваме готовност.

Да докажем, че нямаме отделни интереси в 
не желаем партийна държава, развитието на социализма върху 

и лържасга партия, че желаем социалистическото самоуправле 
всички трудещи се и граждани ние от останалите трудещи се 

В този момент политически равноправно да решават За свое- и граждани, че не желаем делба 
би било полезно да утвърдим то настояще и бъдеще, трябва ка обществото на „ние" и „те"

та бъдем готови да открием въз и под.

>'С

УСЛОВИЯ ЗА ЗАВОЙ
равки на политическата практи
ка, да се разпространява илю
зията, чс може да се направи ра 
дикален завой в реабилитацията 
на ролята на Социалистическия 
съюз в политическия живот 
страната. Разбира се. с това не 
изключвам потребата и възмож

главните въпроси, които търс
ят разяснение, ясно формулира можността за широко участие^

к:а всички
Според частичните сведения 

социалистически са- съставът на тези кадрови струкпи становища и практически по 
на лнт т«ески крачки, които трябва моуправчтелно ориентирани хо- тури не е задоволителен. Ако е 

га цпърав-.м.-Тук и сега ще гово от и о- ези които не са членове така,
”а СК. във гсички институции на въпросът какво ни е стратегиче

действително се поставя
гч' само За някои

ността Да се положат конт.гнуира идейни н практическо-политичес "щтчтпчеекз-щ система по верти ско политическото пространство 
н" усилия Да се правят и поправ

възможни

калатя на неговата пирамида: в за успешно осъществяване це- 
Когато говорим за нужност- ‘‘"лсгатските екчпщини, в самоу лите, за които стана дума, как- 

та от реабилитация на мястото и значителните общности на иите то цялостно за оформяването на 
ролята на ССТН в наша полити в сам-я ССТН, в оогани същинското качество на поли-

"зч-ята на Синдиката, младежта, тическия живот така и на реви- 
бойгн-тв, в сдруженията на гра- талчзацията на ролята на ССТН,

Съдейки по всичко, политическо 
то пространство ще ни бъде по- 
тясно, отколкото е потребно. Но 
рмално е да очакваме тези све
дения да се оповестят, а тогава 
и аналитически да се утвърдят 
причините защо и как се е до 
шло до това за да може поли
тически да се осмислят пътища 
та и възможностите за преодоля 
ване, Във всеки случай, трябва 
да бъдем загрижени. Маргинал
но е изглежда участието на чле 
ковете на Социалистическия съ
юз в изпълнително-политическите

кч начинания-
кп в практическия политически 
живот толкова колкото за тях 
съществуват обективни и субек
тивни условия поради отсъствие 
то на онези, които по-силно би
ха потеглили процеса на реаби
литацията и възобновяването. То 

. чно е, че в резолюциите на 
13-ия конгрес на СЮК са взети 
съответни становища, които мо
же да подтикнат тези процеси.

ческа система и в политическия
живот и за отговорността на ко 
мунистите за нейното осъществя 
ване, не може да изхождаме от 
тезис, че нашата отговорноотйй:е 
състои в това, че трябва да да- ря за пооочените

ж ваните.
ИЗПУСНАТ ШАНС

Тази година имахме избо- 
органи и об-

възможност за „включване" ществено-политпчески организадем
на трудещите и гражданите в ре ции. Не зная дали съществуват, 
шаването на парливите проблеми обаче досега не са публикувани 

обществото. Обратно, трябва 
да тръгнем от това, че трудещи социалната структура и За застъ

Но, също така с истина, чс още
статистически данни за класово-има разлики по отделни принцип в 

ни въпроси, пък и по оценката 
за причините на това тревоже- те се и гражданите имат консти пеността на трудещите се и гра 
що състояние в политическия жи туционно право, следователно и жданите — които не са членове 
гот и в него за ролята на Соци отговорност, че равноправно, с ка СЮК — в органите на тези 
алистическия съюз Не мисля, чс нас комунистите, Да уреждат на организации. От тези проценти 
съществува който и да е момент, шето настояще и бъдеще, раи- може да видим какви са ни въз- 
който не търси и не дава възмо ,.оправно Да влияят върху раз_ мож.юстите за реабилитация и 

допълнителни тсорсти решаването на развойните проб рсвитализация на цялостната 
осмислява леми и техните противоречия в политическа система и в нея на 

допринесло да собствен и общ и.ггерес, В този отделните органи и организа- 
А 1 комунистите, яоио, нямат ции нърху курса на оформяване

са то на новото качество на полити

органи на държавата в председа 
телствата на скупщините, в из
пълнителните съвети, от община 
та до федерацията. Такова е 
участието във всичко и в пред
седателствата на обществено-по 
литичсските организации. Тряб 
ва да се съберат сведения кол-

жност за
чески и политически 
иия. С тях би се
се преодолеят различията, да. се процес
преодолеят и премахнат овен- отделни интереси, с.
туалните недоразумения и неон- общи интереси а

които не
чсския живот. Какви са възмож
постите на трудещите се и гра 
жданите на мястото, нспосредст

ко има директори на стопански 
здрав-взно да уреждат своето настоя

ще и бъдеще, колко могат непо организации,- просветни,
ни, културни учреждения, които 
не са членове на СК. Принцип
но, колко поправо в реалния жи 
вот сме последователни на себе 
си и на своята стратегия, кога 
и как ще издържим този попра
вителен изпит .не само ние кому

покрият

гяггтгь:пай! тгмте би трябвало нията На личните доходи Данъците би Р производителните разходи,
да допринесат и за по-подчер а 1 №КЪТ „а оборота при
па класова-социална ФУИКЦ'^ ' нестабилните пони подтик-
данъка. Това подразбира по-ос- така. “
тър курс към приходите, които ва инер . ^ случ,и, че по-ос- то качество в политическия жи-
уч са резултат па труда. данъчна политика в селско вот, за същественото равноправ-

От гледна точка на стопансг 1 ата повлияе, че но и демократично съгласуване
вото стабилизиращ ефект на да го сто. иицитс в града да нв плурализма на самоуправите
нъчната политика може да сс отдавна забравс- лпитс интереси, за това какво
осъществи преди всичко с намал вь и т но като се има 31|аче„ис има 'за рсвитализация
яване на средствата, които сс от ■ може да на водещата идеино-политическа
делят за общото и съвместно по »'Р»ЮГ0 полезно. роля на СЮК и за окончателно-
требленис. Освен това, въпросът бъде м . то „апуокане на позицията
дали с преминаването от нспооре г Бу„чич действува като класическа

към посредствени

следствено, чрез демократичес- 
облага- ки диалог, със съпоставянето на 

поскъ различни схващания и интереси 
да стигат до общ синтез. Ни 
кого и не трябва да убеждаваме 
за значението и,а това в същест
веното осъществяване на ново-

имаме

ям данък.

тези, които не сапистите, но и 
това, а са заинтересовани за на

настоящето со-циалистичсско 
ще и бъдеще. Казвам го по та 
къв начин защото смятам, 
ще трябва много да работим да 
възвърнем доверието, да охраб- 
рим трудовите хора и граждани- 

членовете на Социалистичес
ка 4-та стр.)

че

да тс*
поли-

да-детвените



Ко.угумист 4
НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ ята на мястото и ролята на 

ССТН като фронт на всички со
кия съюз, да поемат функции и диалистичсски сили. Ако не е 
отговорности, да чувствуват, че било възможно да сс обезпечи 
ще имат възможност за влияние, състава па институциите на

е освободят от страха, че е литическата система поради кои 
ще се манипулира, свободно то и да е причини, било е въз

можно да се обезпечи разумно 
споразумение, което би изразява 
ло новото качество.

(От 3-та стр.)ДА НЕ БЪДЕ МЪТВК
по-НОВИЯТ СЪЮЗЕН ОРГАН ЗА ВОДЕНЕ НА НАУЧНА И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКА ПОЛИТИКА В СТРАНАТА НЕ ЗАСЛУЖА 
ВА ПРЕДВАРИТЕЛНИ АПЛОДИСМЕНТИ, МИТО ПЪК ПОДО
ЗРЕНИЯ — ТРЯБВА ПРОСТО ДА ГО ОСТАВИМ ДА СИ ГЛЕ 
ДА РАБОТАТА

преди няколко месеца е ос- на Комитета Божидар Матич ии- 
комитст за нау- директно отговаряйки па нредиз-

да сс
тях
да изнасят своите схващания и 
интереси, да се уверят че са рав 
ноправни в целия процес и тех
нологията на създаването на ио-иосан ^ъЮоен

ка и технология и с това завьр- викателегвого, каза: „първо тря- Отсъствисто или недостатъ
чното присъствие на Социалис 

съюз като фронт на

литиката.
ши дългогодишното явно надари- ова да снесем яйцето . предва- 
варванс между онези, които ояла ртелио му оказваме подкрепа, 
на мнение, че едно такоьа тяло ако не поради друго, то поради 
ще оолекчн воденето на единет- това, че от мнозина, които гово- 
ьена и ооща и съгласувана науч- реха и ооещаваха, досега няма
но-технологическа политика за ше голяма полза, 
цялата страна, и онези, които 
имаха наи-разлпчнп резерви към пред Съюзния изпълнителен съ- 
такава организационна форма, вст ще сс намерят проектомер- 
оило поради убеждението, че кн за подтик развитието на 
същата цел може да се постигне науката. Първата група ще тря- 
чрез съществуващата органпза- бвд да премахва пречикте, кои- 
ция, оило поради страх от уни- то стоят пред онези, които вече 
таристическн, централистически имат нужда з.а наука и техноло- 
и административни примеси на гня; втората тази необходимост 
новия съюзен орган. Като чели, ще развива там къдсто все още 
обаче, не са завършени всички я няма, ще бъде предимно на- 
недоумения- Докато някои по- сочена към обкръжаващата я 
бързаха да си отпочинат, като среда, т.е. към стопанската спе
че ли със самото именуване на тема; с третата група мерки ще 
членовете на Комитета работата бъде подтиквана ефикасността 
вече е завършена, което едва ли на самите научни и високошкол- 
заслужава коментар, другите са ски институции, а целта на чет- 
нетърпеливи, търсят планове за въртата е да укрепне югославска- 
работа, програми, явни обеща- та научна инфраструктура. Чети- 
ния и заклпняния. И на едните ри месеца, следователно, без пу- 
и на другите, е очевидно, че вя- блични представяния и пшцност, 
рата във всемогъществото на Комитетът в съгласие със свои-

ПРОСТРАНСТВО ЗА ВСИЧКИ 
ХОРА И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ всички социалистически сили от 
ИДЕИ

ти ческия

политическата система, като ак
тивен и влиятелен политически

Пс държим ли сс така, сгра судск.г в който чрез борбата на 
тегичсски и конкретно, постоя и- г>!,|с„ия на всички прогресивни и 
но ще сс изправяме пред проо- 
лемите за мобилизация на ма
сите, тяхното недостатъчно анга 
жиранс. Ще ни се поставя 
росът, в кои институции на по
литическата система ние комуни 
ститс ще можем да изнасяме сво 
итс становища пред другите со
циалистически ориентирани тру-

Можс ой следващият месец социалистически и самоуправите 
лио ориентирани сили се плани
ра развитието, създава политика 
та, разрешават обществените про 
тиворечия, открива политическо 
пространство за 
живот и извън него с антисоциа

въп-

политическия

листичсски и антикомунистичес
ки съдържания. Не бива да под 

дещи се и граждани, освен в ме цсняваме присъствието на нефор 
етната общност, къдсто ще 
ги защищаваме и съгласуваме.

малния, но все пак организи- 
ран политически живот, с който 

Така незадоволителните състави ип се общува в институциите на 
па държавните органи и на ор- политическата система, но се осъ 
ганитс на обществено-политиче; .'иествява някакъв диалог, в кой
ските организации ще ни прину то непосредствено не се съпоста 
дяг, нас членовете на СК, да не
действуваме вътре в лолитичес общото политическо и 
ката система, но вън от нея, ка състояние, 
кто и на това, че без наше жела

вят аогументите, което влияе на 
духовно

Ние, действително, трябва 
монопол и формализираме рабо да свикнем ц,да се оспособим за 
тата на редовните институции на борба на мненията. Да не набля 
политическата система. Следова- гаме

ние да слагаме основи на нашия
организация, институция, е по- те пълномощия с подготвял
мрачила реалната картина на по яйце. Дали ще бъде мъток не

върху монопола. Да не селожението в югославската наука зависи само от хората, които са 
и в обстоятелството, в което съ- предложили какво Да се мени в 
ществува. Ехото на дългогодиш- науката. Ако се съди по онова, 
ния и все още съществуващият което е предвестено, мерките 
вербализъм в отношението към за по-нататъшното развитие на 
науката, та и такава вяра във науката, които Съюзният изпъл- 
форма, пряка дума, на хартия, нителен съвет наскоро ще усвои.

телно, касае се за важни въпро страхуваме от 
си, които с дребни поправки на диалог 
метода на работата на ССТН или

демократическия
и с различните концеп

ции и схващания ако не застра- 
с по-голямата активност на нас, шават социалистическата 
членовете на СЮК, няма така ле тация. Да не се скриваме 

да се решат. Ето защо тази диалог зад какъвто и да е 
реконструкция и трябва да нап- монопол, но само зад аргументи 
Р.авим, трябва обезателно съзна те. Да не навлизаме 
телно да освободим по-голямо

ориен 
в този 

нашсно
документирана, често се превръ- ще подкопаят много заварени от- 
ща в пряка пречка на всеки ношения и поведения, много не- 
коикретен опит нещо да се из- рационалности, привилегии и мо

нополи, но не само в науката. А 
След основаването на Съюз- общество, което желае развитие- 

ния комитет за наука и техноло- то си да засновава върху нови 
гия възможно е следователно, с качествени факти, върху знание 
внимателно следене да се разпо- и научни постижения, трябва и 
знаят старите
обмисляне на отношенията на шенствува, да се ползува от нау- 
югославското общество към нау- ката, приема и ползува. Такъв 
чното и технологическо

в диалог с 
предпоставката, че всичко знаем, 
че за всичко имамепространство за 

дещи се и граждани. Това не
останалите трумени. отговори и

е че нашите отговори и решения 
единствено точни. Не бива 

да упорствуваме, че във всичко 
имаме последната дума 
то аргументите не ни 

както в мар Това са също

никакво отстъпване на членовете са 
на СЮК и на СЮК като идейно-' 
политическа сила с отговорност, 
целта е последователно да осъще 
ствяваме своята —

и кога-
болки на явното самото да се мени, да се усъвър- са силни, 

важни изходни то 
ЧКН За реабилитация на Социа-

самоуправителна алтернатива. нГ«ГЛ“ 
Обаче, 

изборите

ксистката литература в света я 
наричат, радикална социалистичсразви- политически и икономически кон

които 
да възпро-

скатие, на които своеобразна мая текст е условие, мерките, 
даде и фактът, че четири месе- Комитетът предлага, 
ци Комитетът наистина е мъл- изведат действие, 
чал. На неотдавно състоялото сс

към
казах, Нас комунистите. Съществуват, 

фактори Рззбнра се, и много други въп
роси, конто имат значение 
,;гса на укрепването 
Социалистическия

както вече 
във всички

Що сс отнася до самия Коми 
първо заседание, което, започна тет, «е заслужава никакъв пред- 
с изясняване на вече съществу- варителен аплодисмент. Но, без 
Еащото предложение

на политическата система са 
че завършени, а резултатите из 
глежда незадоволителни.

ве- в про 
ролята на

което
ще влияе върху динамиката и ка ■ Ш1я народ в нашия 
честаото на оформяването 
новото качество на политическия 
живот, а с това и върху 
то и динамиката на реабилитаци

съюз на трудо 
политически

за страте- съмнения и подозрения. Именно, 
гията на технологическото разви- поради всички онези причини, 
тие на Югославия, което наско- поради които е основан, трябва 
ро ще се озове пред Югослав- да го оставим

на живот и в оформяването 
вото качество на този

на но-
да си гледа
К. Миянович

живот.качествоската скупщина, председателят работата.
Д-р Александар Гърличков

Комунист главен и отговорен редактор на всички из- д-„ Богдан
Дания на в-к „Комунист" Влайко Кривока- „селятеп гР“ФУнович, а заместник—пре 
пич, заместник главен и отговорен редак- д р Д()аг,1Ша Павлович.

указ от 30 декември 1974 год. с Орден бра- р„™РЦ V - Ша)' М°МИР Бъркич (Сърбия), РД Ленина — 6, телефон: 627-793.
тство и единство със златен венец. », Д ,Сп а*ФУлаху (Косово), Ристо Лазаров

Директор и, НИРО „Комунист", В„,„ рк„

Г2,‘,“2 гдг кал“" "
Кривокапич.

Урежда единна редакционна колегия: „Комунист"

Издава НИРО „Комунист". 
Печата се всеки четвъртък на сърбо

хърватско-сръбски (кирили
ца и латиница), словенски, македонски и ал 
бански езици, а съкратени издания на бъл
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хърватски, т.е.

Председател на, издателския съвет на 
за изданието за СР Сърбия: румънски, ру-

италиански езици.
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ПО СЛЕДИТЕ НА ЗАКЛЮЧРНиятд В__ „СТОЧ АР" ТЕЗИ ДНИ В РАЙОНА НА СМИЛОВЦИ ЗАПОЯ: 1 НА СТРОЕЖ НА НОВ ВОДОПРОВОДНеобходими са спешни мерни I Строеж но нов водопроводI Жителите на селата Смиловци, Височки Одо- 

Щ ровци и Гуленовци с пускането в действие на ре- 
~ гионалния водопровод от Пъртопопинци до Ди- 
В митровград считаха своевременно, че всички проб- 
■ леми с водоснабдяването им са разрешени. Нр 
Ш уви! Поради некачествените тръби (които сами са 
р купували), вградени във водопровода от главния 
§ резервоар до селата, през последните няколко го- 
|| дини те повече са без вода. И вместо улеснение, 
щ пак станаха актуални .селските бунари и чешми.
И Разбира се те междувременно са 'запуснати, така 

„ Ш че водоснабдяването стана проблем, който делега-
Взимаики участие в ра ц тмте от тази част на общината постоянно изтък- 

Щ ваха на всяка сесия ча Общинската скупщина.
3 Жителите на този район наскоро ще отдъхнат.

Щ Именно, тези дни този належащ проблем започна V 
митровград от април та- щ да се разрешава. Строителната трудова органи- 
зи година във връзка с . зация .Градня" започна земните работи върху 
провеждане на икономи- щ копаенето на резервоар над село Смиловци, 
ческата стабилизация, щ коато водата ще се изтласква с помощта на пом- 

председателят на Общи щ п,и 0 след тр,ва .ще продължава до споменатите три 
нския комитет МЛАДЕН щ села Комуналац" Ще монтира нова водопроводна 
ДИМОВ изтъкна, а това щ мрежа
е и едно от заключения | Работите на обекта трябва да приключат през 
та, че Съюзът на комунис ц следВащ„те два, месеца, а средствата за изгражда 
тите в селскостопанската ц му, на стойност от 54 милиона динара,
трудова организация „Ст щ обезпечили Републиканският фонд за насърча- 
очар" в Димитровград ро | ване развитието На неразвитите краища, регионал 
лята си нс е сложил във щ ните общности за водостопанство и здравеопазва- 

щ не и жителите на . трите местни общности. А. Т.

Достатъчни ли са 12 ча 
са разговори. НЕ Е НУЖЕН КОМПЮ 

ТЪР — МОЖЕ И ОБИК 
НОВЕН МОЛИВ

Овцефермата в Бачев- 
ско поле е една от първи 
те в СР Сърбия, построе 
На преди 25 години. От 
основното стадо преди 
15—16 години новопост
роената ферма на Вла- 
сина е взела 600 овце за 
Да започне с работа. Дн
ес последната има 9000 
овце, а фермата на „Сто 
чар" работи само с 40 на 
ст|) от мощностите.

Фермата във Власина е 
декларирала над 2000 аг 
нета за премия, а „Сто
чар" само 600! Това са 
думите на генералния ди 
ректор Димитър Славов, 
конто също изтъкна, че 
„Сточар" затриват раз
ходите, че склада за ре 
зервни части на ООСТ 
,;Нишава" обезпечава ча

гат да се дадат лични до 
ходи от 80 хиляди и те 
сами да идват. (А за та 
зи „математика") и още 
много други в „Сточар") 
не е нужен компютър.

убеждава 
ния и остра критика, за 
да се промени лошото 
положение в селскостопа 
нската трудова 
зация „Сточар" в Дими
тровград? Разбира се не, 
ако договореното не се 
превърне в конкретна ак 
ция.

I

органи-

ЕДНИ И СЪЩИ 
ПРОБЛЕМИ

зискванията по повод ре 
ализиране на 
ята на ОК на СКС в Ди-

За проблемите в тази 
организация преди един 
месец, по-точно на 26

заключени I
ав

- густ, цели осем часа ра- 
председателятзискваха 

на Общинската скупщи
на и Общинския комитет 
в Димитровград, СЛАВА 
ТОДОРОВ и МЛАДЕН 
ДИМОВ, с ръководните

до -

хора на организацията. 
Както изтъкна председа 
телят на Общинската ску 
шцина на съвместно за
седание на председател
ството на Общинския ко 
митет и членовете на се
кретариатите на първич
ните партийни организа
ции и изпълнителните от 
бори на синдикалната ор 
ганизапня, както. и пред
седателите на работниче 
ските съвети и самоупра 
вителния контрол в „Сто 
чар" проведено на 24 се 
птемрри, (на 26 август са 
договорени 23 точки (или 
заключения). Повечето 

от тях са търсили спеш 
ни решения. Един месец 
след това на споменатото 
съвместно заседание, се 
отчете че, почти нищо от 
договореното не се раз
решава.

са

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Върлуват вълци
Ако досега и имаще някакво съмнение, дали 

вълци, или кучета от вълча порода, създават 
неспокойствие на животновъдите в селата на Бо 
силеградска община, сега вече място за дилеми 
няма. За това се погрижи младият селскостопан 

производител АСЕН ТОДОРОВ, от село До- 
Тлъмино, който неотдавна в околните баири 

на селото си, уби един от пакостниците. Вълкът 
според преценка на по-стари ловджии е 
около 3 години и според думите на няколко лов 
джии и сведения на ловджийското дружество 
„Сокол'" в Босилеград това е пръв вълк убит 

Босилеградска община за последните триде-

екм
лно

стар

Защо овчарите напускат?

функция на икономичес
ката стабилизация 
ючително поради субек
тивни причини. Констати 
рамо е, че в тази органи 
зация с години на ръко
водни постове са едни и 
същи хора, чс едни и съ 
Щ11 с години са и пробле 

остава

сти за 50 на сто от час
тните трактори в 
та, че 3000 килограма ов 
че сирене трябва да бъде 
хвърлено, че личните ин
тереси са наделяли об
ществените

в
община изкл сет години.

Безспорно е, че според закона Асен Тодоров 
получи съответна награда, обаче безспорно 

е м това, че вълците върлуват на територията на 
Босилеградска община и това е и сигнал ловд
жийското дружество да предприеме съответна 
акция за унищожаването им. Дотолкова повече, 
ако се има в предвид, че да последните няколко 
години тези хищници са унищожили' много ов
це и друг добитък. А естествено е, че и занап
ред ще представляват голяма опасност за ста
дата, а може би и за хората пред настъпващитем. я.

ще
САМОУПРАВЛЕНИЕ 

ИЛИ АНАРХИЯ?

Изнесено беше, че в то 
зи трудов колектив не съ 
ществува добра органи
зация на труда, а това по- 
нататък значи, че 
ки команди са изпуснати.

осе-А на споменатото 
мчасово разискване за 
проблемите е договорено 

всич- между другото,
за резервни части да се 
задължи определено ли 
це, да се води отчет за 
частите, шофьорите да 

отчет за изхарчено 
мазочни ма- 
части. Това

митс и... кръгът 
затворен. За преодолява
не На положението тряб
ва веднага да се направи

в склада

есенни ч зимни студове.санациониа програма, за 
пЬгаси загуба вбе отп-Остра критика

равена към ръководни 
общите служби

Големи щети от лошото времеда се
„Нишава" от около» 50дават

то гориво, с 
ела, резервни 
не е направено.

Селското стопапство в Бабушнишка община пре-
загуби поради

те хора и
в трудовата организация. 
Съществуващият правил-

възнаграждаванс

милиона динара, да се
извърши реорганизация, търпя в настоящата година големи _

Слава ТО действуването на редица природни бедствия. 11род л 
жителните дъждове през юлн, както и лошото вре
ме, което захвана някои райони, намалиха значител
но' добивите от зърнените култури. Пшеницата сред- 

20*4 или сума от 70 000 
35*4 от

както изтъкна 
^ОРОВ, в „командния съ 
став" на „Сточар" и да

ник за 
спрямо резултатите от 
труда не се прилага, за 
гцото не харесва 
новниците", а за негово- 

са ви

ферматаОвчарите от
бягат .недоволни от лич 

доходи (около 50 хи 
ляди динара); нови не се 
обаждат! Същевременно 
„а фермата ежедневно 
се хранят и през лятото 
три „булюка" овце! Ако >кбите и др. 

колко кило

на „чи- се публикува конкурс за 
ръководни хора на всич- 

маидатът е изтекъл), да 
се изостри дисциплината, 
да се реорганизират слу-

но даде по-малък доход от 
000 динара, добивите от овеса са намалени с 
ечемик 20*/« и т.н. Намалени са добивите и от зелен 
чука средно с 15*4 сенодобива и

Общо само щетите нанесени на зърнените кул
тури и зеленчуци достигат сума от 23 340 000 динара- 
Немалки щети са претърпели и овощните градини, а 

били повредени и някои пътища.
М. А.

ните

то нсприлаганс не 
новни работниците, но 
ръководните хора в оР(а 

Самоупрдви-

ки т.н.

низанията.
същес-телният контрол СС пресметне 

грама сено 
но е че на овчарите

на места сана хартия, ди 
комисия

изяждат яс-твува само 
сциплииарната А. Т.мо-
почти също. СТРАНИЦА У

БРАТСТВО * 3 октомври. 1986



ЛГкнлт ар а ПРОСВЕТА# изкаство!
ПРЕД „МЕСЕЦА НЛ КНИГАТА"

БОСИЛЕГРАДСКИТЕ ПИОНЕРИ И ШЕСТИЯ 
ПОРЕДЕН ПОХОД : Да се подготвим навреме!:

!

„По пътеките 

на свободата"
! ежегодно намаляват.нространсние

Липсват и средства за набавката ла 
попълване на библио 

заглавия. Това от своя

Традиционната културна мани
фестация „Месец па книгата", ко
ято ежегодно се провежда от 15 
октомври до 15 ноември, представя 
ява
В период от един месец се проае 

редица културни начинания,

нови книги и 
токитес нови 
страна 
върху
мнозина не 
лапата книга за прочит.

неблагоприятно се отразява 
читателския състав, защото 

могат да дойдат до жс-
важно културно събитие у нас.то пътя на нашите слав

ни герои, паднали за сво 
Содата и в изграждането 
на страната ни, а паша 
задача с преди 
да учите добре, да уважа 
пате родителите, препо
давателите и по-възраст
ните и по този начин ста 
нстс достойни граждани 
на нашето социалистичес 
ко самоуправитслио об
щество.

След това отличничка 
та Даниела Сотирова про 
чете пионерското възва 
ние, к гго при това изтъ
кна, че днес пионерите а 
цялата република с гордо 
ст следят революционни 
те традиции и всички Ти 
товн завети.

С подобна програма та 
згодишният шсстм порс 
ден Поход се проведе и 
в подведомствените учи
лища. А след това в рам 
ките на манифестацията 
пионерите съвместно е 
преподавателите посети
ха исторически места в 
близката околност. Сдру 
женият пионерски отряд 
„Бошко Буха" съвместно 
с учениците от босилег- 
радското и райчиловско 
то училище посетиха ов- 
цефермата в село Раци- 
чевци. За тях в рамките 
нр манифестацията бе пр 
ожектиран филм с исто
рическо съдържание: „Се 
демте гладиатори".

Тазгодишният шести по 
реден пионерски поход в 
основното училище „Гсо 
рги Димитров'' „По пъ- 
теките на свободата", ко 
йто се провежда в рамки 
те на общоюгославската 
пионерска манифестация, 
имаше общински харак 
тер. Това обаче по ни
що не намали значение
то и интереса на пионе
рите към най-голямата 
им манифестация. Още 
в ранните утринни часо 
ве, въпреки прохладното 
време, училищният двор 
и това съботно утро на 
28 септември, отекна гръ 
мко пионерското рапор- 
туване, с което щабните 
командири съобщаваха 
готовността на своите отр 
яди за тръгване. След то 
ва председателят на Об 
щинската конференция 
на ССТН в Босилеград, 
Стаменко Пенев поздрави 
пионерите и при това пр 
оизнесе реч за значение
то и целта на Похода.

В речта си Пенев, .след 
като изтъкна, че Похо
дът представлява удобен 
момент да си спомним за 
всички знайни и незнайни 
пионери, паднали за сво
бодата и че техните де
ла трябва Да ни бадат 
олицетворение в живота, 
добави: — Вие днес чрез 
участвуването в Похода 
повторно потвърждавате 
единството на, нашите на 
роди и народности,, следи

ждат
чиято основна цел е: книгата да ста 

по-гол ямис достояние па много 
кръг читатели, особено на младите, 
без оглед дали се касае за млади- 
работници, селскостопански нрои 

градска или срсдиош-

Днсс все по-трудно се попъл- 
частните библиотеки,

всичко
I кат с книги и 

тъй като разходите за живот поето 
нарастват. Отделните комлле 

известни наши и чуждеегра
янно 
кти иазводители, 

цолска младеж. твърденни писатели и пости са 
скъпи, главно понеже се печатат в 
малък тираж, а при това са и лук- 

При това книгата не се кре 
дитират, което ще рече, че малци
на са онези, които могат да отдел- 

семе йгн и я

наНамираме се пред прага 
„Месеца на книгата", 
ведомства и пашите 
сно културните центрове и култур 
нитс домове, още сега трябва да 
изготвят свои програми за достой
но ознаменуваме на това културно 
събитие. Досегашният опит ни е 
подсказал, че това те правят в са
мото навечерие или дори, когато 
„Месеца па книгата" е започнал. 
Тогава обикновено се набележат ня 
колко акции, които от година на 
година се повтарят: среща с извр 
стни поети и писатели, литератур
на вечер и пр.

Културните 
общини, отно козии.

I: ят значителни суми от 
бюджет За набавката на книги..

Следователно, има много проб 
във връзка с книгата, коитолеми

тряб"а да се осветлят от повече ас
пекта и да се търсят съответни ре 
шения. Тук е и въпроса за структу 
рата на читателите, тъй като огро-I много мнозинство читатели са уче
ниците от основните и средните учи
лища, които ,.са задължени" от учи 
лмщето да четат художествена лите 
ратура. Твърде скромен, дори сим
воличен е бпоят на работниците, а 
да не говорим за селскостопански 
те производители.

|
!
: Време е тази вредна практика 

Та се преустанови. Защото веднага 
трябва да се запитаме: може ли ед 
на среща или литературно четене 
наистина Да доближи хубавата кни 
га до повече читатели? Разбира се 
такива срещи и литературни чете
ния са полезни, понеже младите 
осъществяват непосредствен кон
такт с писатели и поети. Но струва 
пи се, че това е недостатъчно.

Може би този път далеч по-го 
лям ефект ще има една трибуна за 
мястото, ролята и състоянието на 
книгата в нашите градски библио 
теки и библиотечни пунктове. Сред
ствата За книгоиздаване и книгораз

;

I
Ето защо не бива да се изча

ква, а културните деятели при кул
турните домове и културните цен- 
три задълбочено да 
проблемите във връзка с книгата 
и да изготвят такава програма 
ознаменуване „Месеца ни книгата", 
която наистина ще отговори на се
гашния момент, без да се повтарят 
стереотипите от предишните години:

проникнат з

за

М. Я. Ст. Н.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ОС В БОСИЛЕГРАД ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ОСНОВНОТО И СРЕД 
НОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНАТА

ИЗ ОСНОВНОТО УЧИ 
ЛИЩЕ В БОСИЛЕГРАД

Учебници на сърбохърватски, обучение на български Обектът в Райчн- 
ловци е готовшколували 65 ученика по-малко. Тази година броят 

на учениците е още по-малък — 1248.
Отделен проблем, може би и проблем номер ед

но, е недостигът на учебници на български език. 
Засега се ползуват учебници на сърбохърватски език, 
а възпитателно-образователният процес се провежда 
на български език. На заседанието на Изпълнител
ния съвет бе изтъкнато, че разрешаването на този 
проблем излиза от ком-итенцията на общинските су
бекти и изисква включване на компетентни субекти 
о-г Южноморавски регион и СР Сърбия’

Почти същи са и материалните проблеми на об
разователния център „Иван Караиванов", В средно-, 
то училище са записани 431 ученика (15 паралелки), 
а дейността на трудовия колектив на центъра, според 
думите на директора Ганче Василов, ще бъде насо- 
чена към подготовката за предстоящата реорганиза
ция на средното профилирано образование.

Резултатите и проблемите на основното и средното 
образование ще бъдат обсъдени и на предстоящата 
сесия на Общинската скупщина в Босилегра-

Това е един от основните проблеми в оенцрното 
образование в Босилеградска община. На заседание 
на Изпълнителния съвет на ОС, състояло се в мина
лия петък, бе изтъкнато че разрешаването на проб
лема излиза от компетенцията на общинските субе
кти и изисква включване на компетентни субекти от 
Южноморавски регион и СР Сърбия

Доизграждането на учи 
лищния обект в с. Райчи 
ловци приключи и 
очаква тези дни 64-те уче 
ника, колкото понастоя
щем има в селото от пъ 
рви до четвърти клас — 
по една паралелка в един 
клас
Да учат тук. Да напом
ним, поради липса на по 
мещения тук е изграден 
нов обект с две учебни 
стаи и съвременна кухня 
със стол и за целта са 
изразходвани около 30 
милиона динара. Ученици 
те новата учебна година 
започнаха в Босилеград.

В Б,

се

Изнасяйки пред членовете на Изпълнителния 
съвет на ОС основните данни за успеха, на учениците 
в основното училище „Георги Димитров" в Босилег
рад през учебната 1985/86 година; директорът на 
училището Лазар Стаменков между другото изтъкна, 
че в основното образование в Бооилеградска община 
съществуват голям брой обективни проблеми. Недо- 
стигат помещения, слаба е материалната база на ос
новното образование, липсват съвременни учебни по 
магала, няма условия за кабинетно обучение и пр- 
През последните години рязко намалява броят на 
учениците. Например, през учебната 1984/85 година 
в централното и подведомствените училища е имало 
1360 ученика, а през изтеклата учебна гоДина са се

пак да започнат

м. я.
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Младежка трибуна * Младежка трибуна
о1 НА'«Кда™Т?0Р“РЛДДАТ,!ЛСТВОТ0 НД из ДЕЙНОСТТА НА ПР 

ЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА 
ОК НА ССМ В БОСИ
ЛЕГРАД

Приета програма за работа
„Критически бюлетин" Програмата от акции иа Съюза на. со

циалистическата младеж в Югославия в 1987 
година беше приета на зцседание на Кон
ференцията на Съюза на социалистическата 
Младеж в Югославия в новия състав на 24 
септември т.г.

Обосновавайки предложената програма, 
САНДИ ЧЕШКО, член на ръководството на 
Съюза на социалистическата младеж в Юго
славия изтъкна, че на младите не е необхо
дима организация, която ще оценява по броя 
на проведените заседания, но по успеха в ра
зрешаването на жизнените проблеми на сво
ето поколение.

Затуй в програмата не е посочен списък 
от теми, с които организацията би трябвало 
да се занимава, но конкретно са назначени 
сроковете, в които отделни задачи трябва да 
бъдат изпълнени.

Инициатива 

за подкрепа
В рамките на общите усилия да активира мла

дите, Председателството на ОК На ССМ в Димитров
град раздвижи инициатива за издаване на Крити
чески бюлетин за по-добро информиране на мла
дите, първичните организации на ССМ, трудещите 
се и гражданите за проблемите на младите, актив
ностите и акциите, които провежда ОК на ССМ в 
трудовите организации, Общинската скупщина и об- 
ществено-политическите ор гниизации

Тези дии излезе първият брой на „Критичния 
бюлетин . Основната замисъл — критично Да се под
хожда към проблемите на младите — в първия брой 
напълнск е реализирана. Едновременно младите от 
Димитровградска община са поканени за сътрудни
чество — откровено и аргументирано да изнасят 
проблемите, които в даден момент вълнуват младите.

Ръководството на мла
дежката организация в 
Босилеградска 
предлага на заетите в об
ществения сектор да от
делят по една „надница" 
за довършаването на Спо- 
ртно-рекреационния цен
тър

община

Доизграждането на то
зи Еажен з.а младежта и 
не само за нея обект от- 
по-дълго време „измъч
ва" не само общинската -— 
организация на Съюза на 
социалистическата мла- ♦ 
деж, но и останалите об- * 
ществено-политически су
бекти в общината. Проб
лемът може да се обясни т 
кратко и ясно: няма па- ф 
ри. Досега обаче липсва- ♦ 
ха истински инициативи ^ 
за обезпечаване на същи- ф- 
те. Ето защо раздвиже- ♦ 
натз от Председателство- ♦ 
то на Общиноката конфе ф 
ренция на ССМ инициа- 
тива за обезпечаване на ♦ 
средства на доброволни ф 
начала заслужава пълна * 
подкрепа. Т

За да реализира иници ^ 
ативата си, Председател- ф 
ството .на ОК на ССМ ще 
отправи „официален до- ^ 
кумент" до самоуправите- ф 
лнитс органи на трудови- ♦ 
те колективи, самоуправи ф 
телнитс общности и об- ф 
ществено - политическите ♦ 
организации, чрез който 
ще ги запознае със същ
ността на предложение
то си. Като' отговори на ф 
документа, се очакват ре
шения на самоуправитсл- 
нитс органи За отделяне ф 
на еднодневна заработка ♦ 
на трудещите се за доиз- ▼ 
граждансто на Спортно- X 
рекреационния център ф 
край Драговищица. Нс ♦ 
трябва отделно да се из- ~ 
тъква, че такива отгово
ри се очакват е големи 
надежди.

МЛАДЕЖКИ КЪТ?

ВМЕСТО КОМЕНТАРПо почин на първичната младежка организация 
в Димитровград и Председателството на ОК на 
ССМ, а с цел свободното време на младите в Дими- 
тровград_ да се оползотвори и изпълни с различни 
съдържания, особено през вечерните часове, раздви
жена е инициатива за откриване на младежки кът. 
Известно е, че вечер младите няма къде да прека
рат свободното си време, па затуй най-често пълнят 
кафенетата, кръчмите и останалите заведения, където 
най-често консумират алкохол. За вредата от това, 
струва ни се, не е нужно Да говорим, понеже е из: 
вестна на всички!

А боклукът сн е 

още там
I •••

В навечерието на Деня на освобождението 
на Димитровград Общинската конференция на 
Съюза на социалистическата младеж организи
ра, заедно с двете училища, . акция по почист
ване на града. Учениците масово се отзоваха, 
беше направена програма и... улиците светнаха. 
На паралелката, която най-добре почисти своя
та улица беше обещана разходка по Погановс- 
ки манастир.

Така учениците се намериха в ролята на 
„Комуналац" и за само няколко, часа направиха 
онова, което задължените за чистотата на града 
правят един път месечно. Договорено беше тру 
довите организации да дадат камиони за изкар 
ванс на боклука. Договорено е също учениците

С оглед на невъзможността в настоящия момент 
да се построи младежки -дом, инициативата е: на 
младите в момента Да се отстъпи „Клубът на само
дейците" в културния дом. Тук младите биха могли, 

замисъла, да прекарат свободното си времеспоред 
до полунощ-

Предвижда се (освен служене на кафе, сокове и 
подобни безалкохолни напитки) да с? организирай 
културни програми: камерни концерти, срещи с пи
сатели и поети, литературни четения и прочие. По 
този начин младежкият живот ще се обогати и раз
нообрази, а едновременно ще се 
трол" над младите, относно ще им се даде възмож
ност да живеят по-пълноценно.

отбележи, чс тази инициатива на 
града и на

♦

упражнява „кон-

♦Следва да се Iпървичната младежка организация в 
Председателството , а ОК ССМ, срещ»,, подкре- 
гата на Общинската скупщина и на обществено 
политическите организации в П>ада. Остава още по 
се съгласи Културният център 1 ' л „те"
настоящем е собственик на „Клуба на са д ^ ^

:
уяжвш

БЕЛЕЖКА

ват три първични са „ай-млади чле
нуват учениците от , „ без помощ не са
нове иа млаяеж^таор ИСТИНСКа дейност. Затова 
в състояние да разгърн няколко
е. а, тези „та

Засега ооа класните ръко-
ОК иа 

най-мла

Учениците почистиха улиците но...
по-често да организират такива! и младежта

акции*
месец. НоваОттогава измина почти един 

акция още не е организирана. А ако се тръгне 
само малко по преките улици на града, и ден— 

видят купове боклук, съб-
:Що бъде ли осъщество 

на инициативата иа мла
дежкото ръководство? Не 
мислим да даваме 
вор, понеже не е време 
за това- Искаме обаче 1(а 

> значението 
безопорен факт.

днешен могат да се 
рани на 6 септември. Все още не са изкарани! 
Гражданите съвсем оправдано сн правят вицове 

тази тема, а в училищата се питат има ли 
пак да се ангажират

отго-преподаватели.
дежки организации се ГР ^ 
водители на осми кл чеМа помощ на
ССМ и не понечи Да се младсЖКа организация,
дите членове на общи общинското младежко ръко 

Това отношение на Ките организации
водство към Дсиността -^о иЩС поражда недо- 
в босилеградското основи у осите младежи и
волствие. А яедоволст» им с ГОЛямо и затова,
девойки и на препода сСМ до училището има
че от помещението на ОК на

пана смисъл за такива акции 
учениците, когато 
рай. Някой очевидно 
та си.

работата не се върши док 
нс е изпълнил задача-

подчертаем 
на един 
Съдбата на инициатива
та най-много ще зависи Кой е тази „някой"? Организаторите на 

организации, кои- 
сетне не са ги дали?

акцията или пък трудовите 
то са обещали камиони, а >
Или пък камиони с имало, а учениците „рано 

къщи? В случая това е важно

от отношението иа пар
тийните и- синдикалните 
организации. Ако се съг
ласят с нея, реализация- 
.та й няма Да бъде дове
дена под въпрос.

са си отишли в
и не е но каква полза от акции, които нс 
провеждат докрай. Това се питат всички .в Ди-

А* 1.

се
само стотина метра. 

Трудно е да
кондиция?!

младежкото ръководсе вярва, че
(М. Я.) митро-вград.

В. Б-ство е зле с
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ПРОДЪЛЖАЛА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПЪТЯ 
моинци-вълковияСТАБИЛИЗАЦИЯ ПО ВОЙНИШКИ

Висок вва километра по-близои пъстървиОтглеждат
Трябва да напомним, 

че миналогодишната до-
От преди една седмица 

нродт.льжи изграждане
то па регионалния 
от Моипци до Вълновия, 
който трябва да свърже 
района па Висок е деитъ 

общината, Както е

колектив за рибарки-прави самият
изразходвани само три милиона 

динара. През канал па дължина от 
2300 метра бе доведена планинска 

рибарника и з а казармата.

редпк-Журналисти от няколко
дни нс случайно бра подготовка на трасе 

то до значителна стенен 
е развалена през зимата 
поради това, че не бяха 

канавки. Това

ка са пътцип преди няколко 
посетиха казармата, която «оси име
то на народния герой Тома Иваяович 
—Мачкатовац, в Сурдулица. Когато 
се касае за боеготовността па войни
ците и командирите трябва Да се под 
чертае, чс' същата съществено 
различава в сравнение с други 
шки колективи в страната.

вода за
От „жътвата" в него ще сс получават 
12 тона риби, които извън „официал 
иото мешо", ЩС сс намерят ма войни 

трапеза. За рибарника сега сс

направени 
сигурно ще забави рабо
тите и, естествено, поне 

поскъпне, 
работи

ра на
ивзсстио работите на то 

път започнаха минала 
и бе прокара

но сс 
войни зи

шката
грижат Душа» Шкпорн от Чаковен и 
Брпмисллп Савич от Кладово.

На войнишката 
т ма казармата първо са произведени 
девет тона лук, а га същата повръхни 
на сега сс намират 16

зимата. Командирите и войници

малко ще ги 
понеже някои 
трябва отново да се из-

та година 
на една част от трасето 
на дължина от два кило
метра. Предвидено бс ос 
танелите седем 
ра през Видлич да бъдаг 
прокарани през тази го
дина. Но поради нсдос- 

делега-

Босготоп-
задача.с първостепеннатакостта

Още в началото това подчертава н 
командирът Стоян 
вниманието привлича нещо друго.

Журналистите сс запознаха 
в кръга на казармата сс

икономия в кръ в1,ршват. 
Работите наРайкович. Сега останала- 

през
километ-

та част на пътя, 
най-лошия каменист 
рей. ще продължат през 
април следващата 
на, когато ще се ангажи-

тона зеле ззкак те
ниса
тс съобщават прецизни данни за нро 

топи спанак, салата, чу 
зеленчуци. В

провежда 
стабилизация. Л про 

войнишки. Макар чс нс
годи-икономическата 

вежда се по 
с изключение този войнишки

тиг на средства 
титс на Общинската скупизведените

шки, моркови II други 
сътрудничество е „Дслишсс" нроизве 
ждат и овощия. Събрали са и .30 топа 
сено. От значение с взаимното сътру 
дпичсство със съседните овцеферми. 
Голямо число войници след отбиване

колек-
х атив по много неща с — единствен.

На доокоро неуредените каменис
ти терени, преди две години бе изгра
ден рибарник, в когото сега се отгле 
жда 30 хиляди калифорнийски пъстър 
ви. Ако някой друг го бс изграждал, 
рибарникът трябваше да струва — 
20 милиона динара. Тъй като това на

Ж ' Ч, Что па военната повиност продължават 
да сс занимават с онова, което са па 
учили и ЮПА.

ВОДОСНАБДЯВАНЕТО В БАБУШНИШКА ОБЩИНАПРОБЛЕМИ НА

без добра питейна водаИма селища \4*>.. \ А.
V

Според правилника за 
контрол на водата — ка
чеството на водните обе 
кти ще сс контролира по
не веднаж годишно при 
взимане на проби и про
верка на присъствието на 
токсични материали, пес

Без оглед на това, че 
Бабушнишка 

има полупланински и пла 
нински характер, селища 
та в нея не са добре сна 
бдени с питейна вода. По 
настоящем, с изграждане 
то на регионалния водо 
провод Любераджа — 
Ниш, селищата намира
щи се по протежение на 
трасето на водопровода 
ще се обезпечат с хуба
ва вода, но в много от 
останалите този проблем 
и занапред остава висящ.

С приемането на Зако
на за водите, на този въ 
прос се посвещава все 
по-сериозно внимание. 

КАКВО СТАВА СЬС_ 
СЕЛСКИТЕ ВОДОПРО 

ВОДИ?
Към 80 на сто от сели 

щата в общината сами 
са си построили водопро
води. Трудолюбивите лу 
жничани, известни открай 
време и като добри май 
стори, не са чакали ни
кой отстрани да раздви

жва акция за довеждане 
на вода, а сами се орга
низирали и изграждали 
такива. Но какво обаче 
става с тези водопрово
ди? Много от тях са за
строени некачествено и 
при продължителни вале
жи през есента, зимата и 
пролетта се случва по тър 
бите да тече мътна и не
изправна за пиене вода, 
която лесно може да пре 
дизгика нежелани послед 
ствия.

В това отношение сред 
лошите примери е и при 
мерът на село Звонци и 
Звонска баня. Там на 
няколко пъти се строи во 
лопревод, но и днес — и 
Звонци. пък и банята —■ 
сз си без вода. И главни 
ят водопровод и мрежа
та на места са направени 
некачествено и сметката 
плашат звоичани. 
ВОДАТА ПОД КОНТ 
РОЛ

Изграждането на пътя продължаваобщина
ра и Югославската наро 
дна армия със своя ме
ханизация и миньорски 
поделения. Средства за 
работите през следваща 
та година са осигурени 
и според очакванията то
гава ще приключи и изг 
раждането на този път. 
С това ще се премахне 
един от най-наболелите 
проблеми за жителите на 
Височки район, които

щина приеха решение 
тази година Да се сложи 
каменна настилка и ас
фалтира двукило.метрови- 
ят участък, за което 67 
милиона динара обезпе
чиха Републиканската об 
щност за пътища и Об
щинската скупщина в Дн 
митровград. Една част от 
работите, на стойност ог 
4 милиона и 400 хиляди

тициди, или радиоактив
ни елементи (след най-но 
вата катастрофа в Черно 
бил). За целта вече са 
набавени необходимите
уреди за дезинфекция на 
водата във всички 
ни общности, а. ще се взе 
мат съответни мерки 
за защита на каптирани
те извори.

мест
динара,. ще изпълни и
Самоуправителната общ- през зимния период ня- 
ност за местни и некате- .мат почти никаква връз

ка с центъра на община-
А. Т.

и

горизнрани пътища от 
Димитровград.М. А та.

БОСИЛЕГРАД: ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ 
НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ

Хуманността не ще изостане, нали?
Общинската организа

ция на Червения кръст в 
Босилеград на практика 
потвърждава своите хума
нни цели. В тази насока 
и насочва своята актив
ност. Именно, Председа
телството на тази хуман
на организация на после
дното си заседание взе ре 
шение и уточни тазгоди
шната програма за про
веждане на предстоящата 
акция „Другар на дру
гаря", която според пла
на ще се проведе от 9 
до 12 октомври. В акция
та ще участвуват всички 
основни и трудови орга
низации, местни и само- 
управителни общности, а

зация на Червения кръст 
нн уведомиха, че са съб
рани на над 200 000 ди
нара И голямо число обу
вки н дрехи. По този на
чин е дадена — помощ 
на 50 души, а една част 
от тези средства са даде
ни на настрадали лица от 
природни бедствия в ре
публиката.

Имайки предвид значе
нието на акцията в ОО 
на Червения кръст в Бо
силеград очакват и тази 
година да не изобтане ху
манността на трудещите 
се и организациите на 
сдружения труд.

основната цел на акцията 
е да укрепва фондът на 
Червения кръст, предна
значен за помощ на бед
ни и изнемощели лица, 
в случай на война или 
пък каквото и да е при
родно бедствие. Освен па 
рични средства, според 
плана в местните общно
сти в село Райчиловци и 
Еосил"егр,ад 
ще участвуват и с дрехи 
и обувки и същите ще 
бъдат разпределени на 
бедни деца и на деца без 
родители.

Инак, миналата година 
тази хуманна акция бе 
твърде успешно проведе
на. В общинската органи

От известно време всич 
ки водностопански обекти 
г Бабушнишка община са 
под постоянен здравен 
контрол. Медицинският 
пентър в Пирот редовно 
контролира качеството на 
водата, в селските водо-ч 
проводи. За регионалния
водопровод се грижи „На 
ипус" в Ниш, тези дни и 
Общинската скупщина тр 
ябва да приеме самоуп- 
р.авителен договор за/по 
лдържане на селските и 

. махленските

гражданите

водопрово
ди. В акцията ще се вкл
ючи и тоудовата органи 
запия „Комуналац" в Ба 
бу шница.

М. Я.
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Творчески награден 

конкурс на списание 

„Мост“

КОМИСИЯТА ЗА ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ 
В ООСТ „СЛОГА" В БОСИЛЕГРАД

ДАВА

ФУТБОЛ: РЕГИОНАЛНА 
ЛИГА

Порой голове
За приемане на ЗАВЕЖДАЩ ПРОДАВНИЦА 
в с. Бресница — един изпълнител.
УСЛОВИЯ: ВКВ или КВ работник в търгови
ята степен професионална подготовка — 
техник по продажба'или Ш степен професи
онална подготовка — специалност продавач- 
Кандидатите трябва да са издържали стажан 
тски изпит.

Молбите трябва да бъдат придружени с 
документ за квалификацията, кръщелно сви
детелство, достоверение от СОЙ за заемане 
на работна ръка и документ, с който се пот
върждава, че против кандидата не е възбу
дено следствие. Срок за изпращане н,а мобли: 
8 дни от публикуването на обявата. Непълни 
и закъснели молби няма да се разглеждат. 
Молбите се изпращат на одрес: ТО „Босилег 
рад" — до Общите служби, Босилеград.

„АСЕН БАЛКАНСКИ" — 
„КУРШУМЛИЯ" 6:1 (3:1)

Димитровград, 26 септе 
мври 1986 г. .

Спортният център „Па 
рк", зрители около 300 
души. Времето облачно, 
теренът тревист- Голмай
стори : Петар Йованович 
в 5 м. от дузпа (1:0), Бо 
рислав Манолов в 34-та 
(2:0), Джорджевич в 36-та 
(2:1), Лукич (автогол) в 
36-та (3:1), Борислав Ма
нолов в 64-та (4:1), Пе
тар Йованович в 70-та от 
дузпа (5:1) и Драган Дон 
чев в 80-та (6:1). Жълти 
и червени картони няма. 
Съдия на срещата Люби 
ша Павлович от Ниш —- 
слаб.

Преди пладне на 26 се 
птември т.г. в Димитров
град валя дъжд, а след 
обед в спортния център 
„Парк" се изля цял по
рой от голове. Футболис 
тите на „Асен Балкански" 
катастрофално сразиха 
реномирания

„Куршумлия" от еднои
менния град.

Обаче и покрай шест
те постигнати голове, ди 
митровградчани пропус
наха възможността да 
изпратят гостите с дву- 
цифров резултат.

В този мач имаше и

За да насърчи творческата дейност в об
ластта на художествената литература, наука
та и публицистиката на творците от бългао- 
ската народност в Югославия, списание 
Мост ооявява творчески награден конкурс 

за следните видове и

СТИХОТВОРЕНИЕ
първа награда 
втора награда 
трета награда

РАЗКАЗ
първа награда 
втора награда 
трета награда 
НОВЕЛА 
първа награда 
втора награда 
трета награда

жанрове:

5000 дин. 
4000 „
3000

9000 дин- 
7000 „
6000 „ ТЪЖЕН ПОМЕН

В събота на 11 октомври 1986 година се 
павършава ЕДНА ГОДИНА, когато злата 
съдба прекъсна живота и завинаги загубихме 
нашата скъпа и никога непрежалима дъщеря 
и сестра:

10 000 дин. 
8000 „ 
6000 „

ЕСЕ
първа награда 
втора награда 
трета награда

10 000 дин. 
8000 „ 
6000 „ Милка

СтоименоваотборНАУЧНА СТАТИЯ
първа награда 12 000 дин. 
втора награда 10 000 „
трета награда
ПУБЛИЦИСТИЧНА СТАТИЯ
първа награда 
втора награда 
трета награда

фс
1961—1985 

от село Райчиловци,Г?8000

г ш7000 дин. Твоето място сред нас винаги е празно, 
но уви. Злокобната съдба е била такава, та 
тс отне толкова рано, когато трябваше да ти 
се радваме, ти ни напусна завинаги. Ние няма 
да те видим никога вече. Времето не може да 
пресуши сълзите ни и да ни утеши. Ходим 
на гроба ти, носим цветя, които ТИ толкова 
обичаше, коленичим и плачем, но не можем 
да направим нищо повече за Тебе — безси
лни сме пред злата съдба.

В събота на 11 октомври в 11 часа отно 
во ще посетим вечната ти къща на райчилов- 
ските гробища, и Ще положим цветя и про
леем сълзи и отново ще възкресим спомените 
по Тебе.

6000
5000

красиви голове, но и го
леми несполуки. Един от 
пай-добритс играчи Пе
тар Йованович можеше 
сам да напълни мрежата 
га гостите до връх, но не 
успяваше да оползотвори 
и най-изгодните 
положения.
Общо това бе една от по
добрите игри на домаш
ните футболисти.

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА
1. Право на участие в традиционния твор- 

списание „Мост"чески награден конкурс на
на СФРЮ.имат само граждани

2 Творбите, предложени за награда, тря
бва да са написани на български език по 
възможност на пишеща машина (раздел трои-

имат обозна-
голови

ка) или четливо на ръка и да
(шифра). Авторите трябва да доставят 

екземпляра от всякачение
на редакцията по три „„„„
творба, а името на автора, сложено в затво 
рен плик, върху който е написано същото 

творбата, се израща

I

Каним роднини, близки, другарки и дру
гари да присъствуват на тъжния помен.

ОПЕЧАЛЕНИ: баща Асен, майка Лиляна, 
брат Славе, снаха Дивна, братовчед и остана
ли многобройни роднини, другари и другарки-

Д. Ставров
обозначение, което носи 
с пратката.

3 Изборът на темата е свободен смо
на автора.

ОБЩИНСКА „А" ЛИГА 
— ПИРОТ

Поражение на 

„Партизан"
и възможноститеред желанието

е авторите на научни и 
посветят съответно

Препоръчително 
публицистични статии да 
внимание на развитието 
у.нас, на делегатската 
чсското развитие и на

програма за икономическа

ТЪЖЕН ПОМЕНна самоуправлението 
система, на икономи- 
проблеми от

Футболистите на „11аР' 
тизаи" от Жслюша тази 

неприятно изис-

. На 2 октомври 1986 година се навършиха 
ОСЕМ ГОДИНИ

откак е починала нашата скъпа и никога не
забравима майка, съпруга, свекърва и баба

Дълго-
стабили-

неделя 
падаха своите привърже- 

с поражение от от

срочната 
зация и пр-

4. Обемът на научните и „ублициегич штс 
бъде наи-много до 20 сгра

миди
бора „Стрип" в Бабушни 
ца. Гостите победиха с 

3:2.
Ружа 

Велкова
статии може да 
ници на пишеща машина. ■на твор-за доставяне резултат

Това бс една слаба иг
ра на „Партизан", кой
то позволи да бъде побе 
ден от един среднокачес 
твен отбор, какъвто е 
отборът „Стрип", комуто 
това е първа победа -в
тазгодишните състезания. 

След тази загуба Фут‘ 
„Парти-

5. Последен срок , конкурс
бите н,а творческия ' Л(,мв|>и т.г 'Гвор- 
„Мост" за 1986 год. е 1 издАТЕЛСТВО

^БРАТСТВО”3ЗА ТЮРЧЕСКИЯ НА™- 
КОНКУРС НА СПИСАНИЕ „МОСТ , 

ДЕН КОНКУТЬ 18 000 Ниш.
Кей 29-ти декември бр. »,

и а
шй.** басова

от с. Мъзгош, 
^ Димитровградско1 МЬсъобщени чрез

Резултатите ще бъдат„ ' ства На масова 
в-к „Братство" и ДРУПгге > РЯ пароди0ст в 
информация на бълг р

Времето минава, но никога нс ще заличи 
нейния скъп образ, човеколю-от спомена ни 

бие п благородна душа-
болистите на 
заи" се озоваха в долна- 

на таблицата за нейните най-мили.Югославия. Винаги ще се сещатта част 
временно класиране.СП. „МОСТ"РЕДАКЦИЯ на д. с.

СТРАНИЦА И
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Йедън 
малко...

На печалба в Букурещ 

н Света гора
Морузата иейе 

витла
вместо пари — да „доне
сат" треска—малария. Не 
им понасял климатът в 
Беломорието.

По Влашко също оти
вали пеш или с коне- Пр
ез Стара планина често 
на коне донасяли цареви 
ца и др. стоки. Случвало 
се от Босилеград до Вла 
шко да пътуват и по ця
ла седмица. И в днешно 
време в Злидол се разка 
зват разни приказки за 
тежките мъки на тогава
шните печалбарм.

Жителите на село Зли 
дол, Босилеградско, отк 
рай време са известни ка 
то добри майстори—зи
дари. В миналото в това 
село имало силни и яки 
мъже, които можели да 
дигат големи тежести, 
могли да пропътуват мно 
го километри пеш, а про 
сто не знаели за умора.

Злпдолци отивали пеш 
на печалба в Букурещ, в 
Света гора. по Гърция. В 
Гърция освен със зидарс 
тво се занимавали и със 
засаждане на лозя. От
там често се случвало

Преди четиридесет и 
село Звон-пет години в 

ци си живеели поп и по
падия. Един ден попади
ята трябвало да ходи в 
село Ракита, на гости.

Тогава ее минаваше по 
тссполинсйката, друг път 
от Звонци до Ракита ня-

■ ■ ■

СВЕ йс убаво що се убаво завърши. Те
ка излезе и е морузуту. Цело лето Ьу куди 

млого убаво. Рекордно У

маше.
Като тръгнала за Раки

та, на попадията й било 
трудно пътуването. Кра
чела от праг на праг, но 
й било малко. Праговете 
били наблизо. Затова по
чнала да крачи през два 
прага. 1Ц й това се ока
зало доста трудно — тря 
бвало да прави много 
дълги крачки.

мо — а опа роди 
пекои краища.

А защо пишем за морузуту?
Па пролстоска, щом завърши 

разни струшьаци почеше углас Да п.чшу:
сеитбата.

С. Евтимов — Туя годину оди морузу не.ча да има 
нища! Засеяли с.чо „оболелу" морузу. Сс'3> 

радна организацияЕМЪДРОСТТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ то, що набавила една
Белград „Семе", било ооолело оди

более, окаю Ьу „диплодия" ли, тека
а нп-оди 

кукву си 
некико.АКО БИ имало твърда воля, и планината 

би се превърнала в поле.
Час по един, час по 

два прага, някак си- при
стигнала в Ракита, и из
морена от пътя заохка-

Китайска Щом се тога рашчу ове новине почеше 
да надизаю, поче и 
сту „неплодия", ешо, се говореше дека тая 
моруза не била могла да узрее, а стела да 
се здува .. •

Ка, тия дни, оно излезе нещо друго.
Моруза порасте кико гора, особено 

равницете, куде било повече влага. Ако не 
беше дългата суша — и по нашите краища 
стеше да даде кош по-убави приноси.

Са стручшаците кажу:
— Знали с.чо дека нема нищо опасно 

оди туя болест по морузуту, ама . ..
— Е, са кажете ама . ■. — ка се све за

върши убаво.

я. Одма нерекочо боле-
ла:Волята и през скала минава.

Японска — Едвам дойдох... 
Един праг ми малко, а 
два много. Много се на- 
мъчих . . . Но ето, присти
гнах някак сч. Да знаех 
че пътят е такъв — няма 
шс да дойда.

Със силата и от ленено семе масло ще из- повадиш.
Азърбейджанска

Смелостта прави нищожни ударите на Й. Миланов
№!111111и!1111111!1|111111111111111!11111111111НШ11111111111111111Ш11

съдбата.
Демокрит

ХУМОРСъдбата подпомага смелите.
Вергилий — Нима наистина са 

толкова лоши цигарите,
♦

■— А бъш кига се надиже патърдия око
ло това семе — 
узбуну, да траже одговорност оди тия шо 
су увезли заразеното семе.

Та значи, требс да се води млого рачуна 
ка нещо се критнкуйе. а нсто и ка се вали. 
Та после да нема нсправляне. С увозното се
ме на морузуту излезе тека:

Йоги таща не видела зета, а — тражи

Не всеки, който е в тигрова кожа е храбрец. |
Арабска

-•
Не изисквайте от друг да претърпи това, 

което вие сами не можете да понесете.
Сократ

::
:

млозина почеше да дизаюкоито ти е купила тъща
та?

Но затова 
тези цигари пуша само 
когато съм на гости при 
нея...

— Ужасно.

Когато водата стигне до шията, всички за
почват да плуват му капу.Италианска — Петърчо, какви са 

пилетата, когато нзлезпат 
от инкубатора?

— Извънбрачни............................................................. .......... .
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