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стоено с Орден братство и . 
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та на информативната и гра
фическа дейност и за при
нос в развитието на братст
вото и единството
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КЪМ СТАНОВИЩАТА НА ЧЕТВЪРТИЯ 
НА ЦК НА СКС ПЛЕНУМ БЕСЕДА С ЛЮБИША МИТИЧ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕД 

СЕДАТЕЛ НА ДЕЛОВИЯ ОТБОР В „ТИГЪР“ — 
ПИРОТ

В БРОЯ:

ПЪЛНА ПОДКРЕПА # Из нашето славно ми
налоНОВИТЕ ПРЕПИШИ Мартовската

офанзивад оходното свързване. пю-рационалната ор- 
ганизация «а сдружения труд и по-ефикаево- 
то самоуправление, бяха въпроси, върху които 

разисква и прие становища Централният комитет 
Съюза на комунистите в Сърбия на своето 
заседание, състояло се на 14 януари 1987 

Актуалността на тези

Подполковник в пен- 
■сия Александар Видаяо- . 
вич разказва за нашите 
читатели за славните дни 
от борбата на партизан
ските отряди орещу бъл
гарските фашистки пъл- 
чища през март 1944 го
дина на Чемерник,

Четете на стр. 2 и 3.
• Сурдулица
ПУНКТОВЕ НА БДИТЕЛ 
НОСТ

на СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В НАСТО 
ЯЩИЯ МОМЕНТ ВЪРШАТ ПРОВЕРКИ КАКВО 
ВЛИЯНИЕ ЩЕ ОКАЖАТ ВЪРХУ СТОПАНСКАТА 
ИМ ДЕЙНОСТ НОВИТЕ ПРЕДПИСАНИЯ В ОБЛА 
СТТА НА ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКАТА И 
СТОПАНСКАТА СИСТЕМА.

четвърто 
година.

въпроси вече от п>о-дъл: 
го време е налице ,а проблемите на икономическата 
стабилизация и все по-изоотрените изисквания 
динамично икономическо развитие, още повече 
изтласкваха в преден план. Стана напълно ясно, че 
икономическата криза не може успешно да се прео- 
долее само с изменения в икономическата, но и в по
литическата оистема. Някои от тях, нарочно 
които обсъди Централният комитет, почти не може
ха да се отлагат. Самото заседание потвърди това 
изцяло.

за по
пи

На въпроса как предпиКак ще се отразят те 
зи промени върху об- саяията ще се отразят 
Щата стопанска дейност върху стопанската дей- 
беседвахме с ЛЮ-БИША ност на СОСТ „Тигър“ 
МИТИЧ, заместник-тире Митич сподели:

тези,

доедател на деловия 
бор на сложната органи 
зация на сдружения тр
уд. „Тигър“ — Пирот.

от
— В „Тигър“ няма ос

нование за особена заг
риженост от оповестени 
те промени и считаме, 
че и занапред ще продъл 
жим да работим, кахто 
и досега. Ние имаме де
финирана делова поли
тика, в която са опреде 
лени приоритетните це
ли. Воеки месец анализи 
раме и оценяваме трудо 
вите резултати във всич 
ки трудови организации, 
сектори и служби, като 
при това резултатите се 
сравняват с резултатите 
от преходния период. 
Изострената трудова и 
техноложка дисциплина, 
въведените редица стиму 
лативни възнаграждения 
и пр. дадоха положител
ни резултати. По-добре '

Въз основа на професи 
онално съблюдаване на 
всички видове заплаха за 
обществената собствено
ст Общинската конферен 
ция на ССТН прие пре- 
делено ясни заключения 
за по-висока грижа и от
говорност за обществено 
то имущество.

Че Централният комитет раздвижи съществе
ни и неотложни въпроси на правия начин и в право
време показаха и приготовленията за неговото засе
дание. В дад стотина организации на сдружения 
труд се проведоха широки разисквания, в които ко
мунистите и трудещите се критично анализираха соб 
ствената практика и системните решения в Закона 
за сдружения труд. Дадоха се голям брой. предложе
ния за внасяне на необходимите промени в тая об
ласт. Фактът че на самото заседание, на Централ
ния комитет в разискванията участвуваха 39 души, 
също овидетелствува за голямото значение и актуал
ност на въпросите, отнасящи се до самоупразител- 
ното организиране и решаване в сдружения труд.

И СЕГА, когато най-висшият орган на Съюза 
на комунистите на Сърбия ясно и конкретно 
становища за мястото и ролята на основните 
низации на сдружения труд, на трудовите организа
ции и на сложните организации на сдружения труд, 
за това как по-цялостно и по-ефикасно на практика 
да се самоуправлява и ДР. неизбежно се поставя въ 
просът как тези становища конкретно да се претвор
яват в живота. Всъщност, дали и до ,коя степен ще 
се осъществяват?

НЕ БИВА да имаме илюзии, че тяхното осъ
ществяване ще върви без съпротива и опс^1^;“ 
Напротив, съвсем е ясно, че в жциетаза 
ппилагане ня дело ще има много трудности. Защо 
тотото к^а председателят на Централния комитет» затлъг». •
шевич в заключителната си реч а ,здиет0|
1ТК ня СКС пухът и а* сепаратизма, тес 1 ЦК на СКС, „духът в цялото общество,

най-абсурдни прояви в стопа-м<ия 
че отделният интерес 

който всеки 
. За-

— Всички промени сре 
щат пълна подкрепа 
„Тигър", понеже те пред-

в

На стр. 5
ф Димитровград
ГОТВИ СЕ ПРОЕКТ ЗА 
ЗАНАЯТЧИЙСКИ ЦЕН 
ТЪР

По инициатива на ди
митровградските занаят
чии на 14 т.м. те проведо

зае
орга-

ха разговори с председа
тел на ОС, когато се ра
зисква за проблемите на 
занаятчиите и за перспе
ктивите на занаятчийст
вото.Любиша Митич На стр. 5
® Хубаво начинание на 
кооперация „Будучност” 
в Бабушница
СИМЕНТАЛКИ ОТ СЛО 
ВЕНИЯ

се ползуват мощностите 
и работното време, дтодо

лагат постепенно преодо
ляване па сегашиите зат
рудксиия в 'стопанството, брено е качеството на 
Като цяло те представял 
ват подтик

производството и значи-
КЪМ Ш1ТСИЗИ

оо-цел ссъобраз- телно нарасна произволи 
телността на труда, 
ка например в ТО „Авто

виране и
но ползувате на разпола
гаемите ресурси и мощ
ности. Трудовите органи гуми" дневното промзво 
зации, които в досегаш
ния период са водили дъ 

развойно-про

Та- Шестдесет и пет сел
скостопански производи
тели в Бабушкишка об
щина неотдавна набави
ха сименталски краен от 
СР Словения, които да

но-голям

па

затварянето, който с 
доживява своите 
живот. Създадено е съзнание, 
в обществото е
други, особено общият, трябв Д е в увере-
владяла е идеология, същина ^ оост >е до-
костга, че нсичко което с в и^еолошя не ос

полезно. Пред^таз^ на Яру.
ООСТ и оставилите хора, 

политика на

дство през първото полу
подис нарасна от околд 
7 на около 11 хиляди бро 
йки автотуми през второ
то ' полугодие.

лгоюрочпа 
изводствсна политика, по 
чиваща върху реални съ 
блюдения и съобразена 
с изискванията на паза
ра (у нас и в чужбина), 
съществено няма да по- 

особени затру

ват два пъти 
млеконадой от шареното

Стр. 7говедо.
за- За промените във фи- 

нашоовощзчислителната
система Митич каза:

— С промените въщ фи

Рационализа
цията на 

учебното дело 
—нужност на 

днешното 
време

пустимо и
чиггат аргументите, 
пите среди, на останалите

зачитат ни
чувствуват

глобалната •в по-нататъшната 
дейност.

днения
ой стопанска 
Обратно, онези стопански 
организации, които са ра 
ботили от днес зя утре, 
ще трябва да вършат кр 
ранни преустройства и 

по-скоро да съгласу- 
дейтюстта ой със ос-

както що нс ,сс 
обществото". кому! щетите

И така, налице е, чс Съюзът ^ьоръжт с яС. 
на Сърбия и тоя път е на ЛР 1 централен коми
ни и конкретни становища г а ктуалиааг, тряб-
тет, с тяхната аргументирано ‘„^око-етатйсти- 
ва да разбие бункерите на .Гда^чсетш манталитет, 
ческите сили и групов'о-со© <я . има сИЛи и пъл- 
За изпълнението На тази зада ■
«а подкрепа на работническата -к0 димитров

ианоово-изчислителната 
оистема се въвежда рева 

основнителоризация на 
■и останалите оредепдва, чи
ято стойност досега персчас 

ват
гашшите из иекв амия. (На 3-та стр.)



{ по СВЕТА

Ьогата
международна дейност

Събитията през седмицатаДЕЛХИ

Подкрепа на 

борбата на 
„първата линия“

ПАРТИЙМОТО КОРМИЛОСМЯНА НА 
В КИТАЙ . оповестено, чс досс- 

Китайскагга комуни- 
оставката си. На 

оставката с

В Помит и официално с 
генерален секретар на 

етическа партия Ху Яобаиг с подал 
разширете заседание на Политбюро 

, , ‘ п за изпълняващ длъжността генерален сек
рстар е назначен. досегашният г^!
‘ XV Яобаиг остава член на Политбюро и нартз 
“олшия комитет та Политбюро на ЦК. т,о. в най- 
тясното тяло ОТ. петима ш-рви ЛИЧНОСТИ, КОИТО ПОД

гашняиятф През последната седмина нашата страна ра 
зли богата международна дейност. На двудневно при-

нас бе японският
На 19 т.м. в столицата 

Индия започна подго 
твителната среща за пър 
вия самит па „Ас^рт.кан
ския Фонд". На ореща- 

• ис-

ятелско официално посещение у 
премиер Ясухмро Накасоне, който води твърде из
черпателни и плодотворни разговори с наши най- 
високи държавни и партийни ръководители. И от две 
те страни бе изразено задоволство от посещението, 
по много международни въпроси бяха изнесени иден 

становища и изразено бе желанието за задъл

па

та участвуват довст 
обвързани страни, избра 

па нсоб-
ит политиката на партията.

тични
бочаване и развитие на двустранните икономически

ни на срещата 
вързаните в Хараре, ко 

възложена

ИРАКСКО-ИРАНСКИЯПАф БОРБИТЕ
ФРОНТ СЕ РАЗГОРЕЩЯЛА!

Конфликтът между Ирак и Иран през послед
но-остър вид. Поредната

и културни отношения.
ф В Белград пребивала и шефът ага иранска 

та дипломация Али Акбър Велаяти, Със секретаря 
за външните работи Раиф Диздаревич той водп раз
говори за отношенията, между двете страни и по 
най-актуални международни въпроси.

ф Още едно посещение бе в центъра на вни 
манието на оветоваата и нашата общественост. Прн- 

. «ц Нородом Сманук по официална покана бе на при
ятелско посещение. С най-високи югославски ръко
водители той разговаря за проблема на Кампучия,

' особено за активностите на необвързаните и тяхна
та роля в решаването на ками у ч и йок ата криза. 'Юго 
славската страна още веднаж потвърди подкрепата 
на Югославия «а коалиционното правителство и юеме- 
рокия народ на Кампучия, което води борби срещу 
виетнамските войски, намиращи се в Кампучия.

ф Етиопокият министър за външни., работи 
Берхан Баех също бе на посещение у нас. Той връ
чи -поръчението на генералния секретар на ЦК на 
Работническата партия и председател на Временнен 

на Етиопия Менгнсту Хаиле Мари ям,

гато им бс
задачата оолидаркостта 
на движението със стра 
ннтс в африканския юг 
да претворят в коикрет 
па акция. Всъщност, за
дачата на представители
те па държавите или 
правителствата на Индия 
(поедседатслствуващ), ■ За 
мбия, Зимбабве, Конго, 
Нигерия, Алжир, Югос
лавия, Перу и Арженти
на е на световната обще 
ственост да отправят ап
ел и изготвят план на ак 
циите, които синхронизи 
раио с други меролрия 
тия да ускорят премах
ването на режима на 
апартейда в Южноафри 
канската. Република и да 
помогнат освобождение
то на последната афри
канска колония — Нами
бия.

десетки хиляди .иракски войници от строя, за заво 
ювани нови иракски територии и проникване по Шат 

Араб и за нови 100 хиляди ирански доброволци, кои 
отправят към ф.ройта. Иракските, съобщения ол- 

това и посочват данни за нанасяне на голе- 
настъпващитс иралоки войски. Едяо- 

сьобщава за бомбардиране на

сл
то се
роворгамат 
ми жертви на 
временно с това се 
ирански градове.

Съветът за сигурност на Обединените 
отправя призив до воюващите страни да прекратят 

Той изразява загриженост, понеже все по-яз 
'нападенията и от едната, и от другата страна-, са 

към цивилни обекти, като при това страда

нации

огън.
сто
насочени
населението. Търси се миролюбиво решаване на кол
фликта.

© ОТХВЪРЛЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ,ЗА 
НАЦИОНАЛНО ПОМИРЕНИЕвоеннен съвет 

отнасящо се до някои въпроси, за по-нататъшно раз
витие на двустранните отн.ошения и сътрудничество 
между Етиопия и Югославия. Разговорите с етиоп- 
ския министър . води Раиф Диздаревич.

Най-Есйствеиите групировки на муджахедл- 
ните са отхвърлили предложението на афганистанс-

Тозикото правителство за национално помирение, 
призив и еднастраячивото прекратяване, на военшгге 
действия от страна на афганистанските и съветските 
войски предизвикаха недоумения сред тримлли-зс-гаи 
те афганистански бежанци, намиращи се з Пакис- 

V тан. Отзивът е твърде скромен: .Досега само 51 се- - 
мейства са се завърнали по домовете си. Ръководите ■ 
лите на седем военни афганистански групировки с 
около 60 хиляди бойци на митинг са отхзърлгши прг

НАКРАТКО на Оботе да предизвика съществуването на двете 
преврат.

ЯПОНИЯ. На между- 
УГАНДА. Положението народния валутен пазар 

в Уганда е повече От сло в Токио рязко спадна габе се намира на двуд- 
жно. Арестувана е' група стойността на американ- невно неофициално посе 
метежници. Мусеви лич- ския долар. Американска щение в Китай. След ра 
но е заявил че се касае та парична единица стру . зтовбрите в Китай, Муга 
за планове на бившия ми ва по-малко от 150 йена, бе ще отпътува в НДР 
нистър на правителството което не се е случило от Корея и. Индия.

парични единици.
КИТАЙ. Президентът 

на Зимбабве Роберт Му-

дложението все докато напълно не се оттеглят съвет 
ските войежи и не се .създаде възможност за създа
ване на ислямски Афганистан.

г Българските фашисти, окверени поради оил- в Пуста река и Ябланица.
Командуването на района чрез 

ната си служба навреме разкри 
на българските фаш;кптси оили и за същото осве
доми Щаба на отряда и подчинените му комен
дантства в местата да вземат спешни мерки за от
брана и евентуално, изтегляне

ИЗ НАШЕТО 
СЛАВНО МИНАЛО

ното разрастване на партизанското движение 
окупираната област, на която на 4 февруари 1944 
година беше създадена Пета южгаоморавока бри
гада, не можеха да се примирят е положението. 
Пета южноморавска бригада с действията ои сери
озно застрашаваше фашистките съединения и гар
низони от Куманово на юг, все до Нишава на се
вер. Командата на Пета българока фашистка ар
мия тайно разработваше план за офанзива, в ко
ято, с ненадейно обкържение напълно да. унищо
жи партизанските оили и опустоши всички селища 
в района на Църна трава, а оетне и Лужиица.

За командир на акцията беше определен 
ковник Недев, комендант на 14 българска фашист
ка дивизия, който разполагаше 'с десет 
оки батальона два конни батальона, 
конна бригада.

на разузнавател-
п раздвижването

от обкържение, а 
на Милан Бегович — Новак и другарката Разу- 
менка Петроаич -— Деса, отговорни за 
партийния курс, със съюзната 
но да се прехвърлят от Дарковци в Църна трава.

С щедрата помощ на жителите на Златано
ва и Антунова махала едва ои пробихме път до 
Църна трава. Конете

МАРТОВСША военно-
военна мисия, спеш-

пол- •ни пропадаха в . снежнитепреспи.
Нас,НА пех-отин- тт курсистите, командуването на района в

цьрна трава веднага ни отправи -в батальона на 
ми.ращ се в махала Чука. В този ден тук беше 
пристигнал и Коссвсжи-ят батальон о около 50 бой
ци, крито ое пробиваха към Пчиня.
тивития^ттг-щ00™“1 ВРСМе И ау1'Утим прага Опера
тивният щаб даде нареждане през ноштя нз 18 
март 1944 година, нашият батальон 
деиотвия, като

една смесена 
две ескадрили разузнавателни са

молети, петдесет камиона артилерийски и мино
хвъргачни поделения и всички полицейски 
лоени роти и злодейоките наказателни

сили.
експедиции

от Скопска и Софийска област е около 8000 фа
шистки войници.

По това време в района на партизанска Цър
на трава и Лужиица се намираше само Църно- 
травски партизански отряд, командуването(1) да .извърши 

връзки, свър 
оили, нами- 

и на Округлица. 
оняг и -виелица Затрудняваха 
придвижване, а

унищожи телефонните
ЗГ - фр“™

Дълбокият 
бавяха нашето

на ра
йона и комнадуването на мястото в Добро поле и 
в Кална с около 500 слабо въоръжени бойци, до- 
като бригадата ое намираше на нови боеви задачи

и за
сияният студ п-ро-и. кимваше до кости.
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НОВИТЕ ПРЕДПИСАНИЯ ВНАСЯТ ПОВЕЧЕ РЕАЛНОСТ
(От 1-ша стр.)

зациомните отчисления и 
Друго, представлява реа 
лна заплаха за по-нататъ- 
ШНИЯ РЪСТ на инфлация 
та. Затова ще бъде необ
ходимо да се предприе
мат допълнителни мер
ки покачването на цени
те Да не върви стихийно.

Във

СОСТ „Тигър" е извее 
тен износител. За това 
как промените в кредит
но-монетната м валутна
та система ще се отразят 
върху износа и дейност
та на „Тигъо" Любиша •
Митич ПОСОЧИ:

ално бе представяна. Та 
ка например основните 
оредства в „Тигър" стру
ват 5—6 пъти повече, от-

Заплащане на личните доходи
На въпроса дали има в „Тигър“ неизвес- 

ности във връзка с изчисляването и заплащане
то на личните доходи, с оглед на всичко онова, 
което напоследък в обществеността се изнесе, 
Любиша Митич заяви:

— Вярно е, че в резолюцията за 1987 годи
на по този въпрос има определени непрециз- 
ности, които предизвикаха различни тълкува
ния, па и прекомерни заплащания на лични до
ходи през декември 1986 г. В „Тигър“ по този 
въпрос няма никакви недоразумения. Преди 
всичко ние сме съгласували нашите нормативни 
актове с обществените договори и самоуправи- 
телни споразумения, регламентиращи тази ма
терия. Освен това ние не изхождаме от пози
цията как чрез формално прилагане на тези 
предписания да обезпечим по-големи лични до 
ходи, но нашето определение е: по-високи ли
чни доходи да осигурим чрез увеличена произ
водителност на труда и по-голям доход. В та
зи насока, особено през второто полугодие на 
1986 г. са предприети редица стимулативни ме
рки, така че личните доходи в „Тигър“ през 
1986 г. реално нараснаха с 22 на сто, което в 
условията на обща инфлация през миналата го
дина, е твърде чувствително увеличение.

колкото се водят в книго 
водството. С ревалориза
цията на средствата 
увеличава стойността на 
амортизационните

се

— Ако изостане 
тирането на износа, мо- 
же да очакваме неговото 
намаляване. А това ще 
застраши една от прио
ритетните цели на стопа 
нската дейност «а „Ти
гър”
личаване на

връзка с крупни
те последици, които 
предизвика Законът за 

означава, че ще се нама 'саяации и закриване 
ли дохода. Обаче така организации на одруже- 
предстзвения доход ще 1НИя ТРУД той каза: 
бъде напълно реален и с 
него по-реално ще се уп
равлява, относно наооч- латежо!споообните

кредиотчис
ления и други разходи 
по стопанисваме, а това

ще

на

Това предписание 
особено по-нататъшно уве 

износа наще заоеше мел
ещ га-

низации на одружения тр 
уд. В тази насока 
кваме „Тигър" пряко да 
подлежи на неговия 
ар. Известна опасност за 
„Тигър" съществува в 66 
стоятелстфто, че той ве
роятно ите бъде 
жен да участвува в сани
рането на 'някои от свои 
те по-забележителни

конвертируемите пазари. 
От дпуга страна

ва.
ще се 

яви невъзможността за 
увеличаване и на вносни'

Общественият контрол 
на цените играе твърде 
важна роля в общата сто 

■ панежа дейност. По този . 
въпрос Митич се изказа:

— Само 33 на сто от 
цените са под общест
вен контрол. Следовател
но и занапред' продължа 
ва либерализацията на 
цените. Това както и уве 
личените разходи, пора
ди нарастване на аморти

не оча

УД- суровини и възпроизводс- 
твени материали, а това 
значи намаление на про 
изводството и появата на 
Други съпътствуващи го 
отрицателни явления. За 
нас представлява проб
лем: как да осигурим при 
оритетно място при обе 
зпечаване на валутни сре 
дстЕа за вно.с на сурови
ни и възпроизводствеяи 
материали. Според някои 

обществени определе
ния ние сега са намира
ме на седмо място 

приоритетност. Такова 
място не ни обезпечава 
достатъчно необходими 
те валутни средства, кое 
то от своя «трана е в

задъл-

Де-
лови партньори, което за 
„Тигър" може Да бъде 
твърде значително задъл
жение. .

Съвсем друго е положе 
ниет.0 с „Вътрешни авто 
гуми“ в Бабушница. С 
оглед че рязко намалява 
потреблението на вътре
шни автогуми (в Европа 
■вече седем такива фабри 
«и са закрити) правят се 
усилия тяхното произво
дство да продължи, поне 
же все още има нужда 
за тази продукция и на 
домашния и на външния 
пазар. Но още сега е нУ 
жно да се предприемат 
мерки, за нова производ 
ствана програма. Вече 
са предприети конкретни 
начинания да се установ 
ят делови отношения с 
други производствени ор 
гатшз.ации, на които ще 
се предоставят част от 
мощностите за нова ПР° 
изводствена програма. 

По този начин ще се 
ооигурн работа на заети 
те в тази трудова едини-

■ница „Вътрешни автогу
ми" в Бабушница Митич 
изтъкна:

по В трудовата организа
ция „Димитровград" по
ложението е сравнително 
добро.,Особено добър де 
лози ход е направен с
въвеждане на производст 

общите бото на „Стене" обувки.
Едо защо веднага след 
„Автогума", трудовата ор 
Ганизация „Димитровгр
ад“ е на второ място по

противоречие с 
обществени определения
— да се увеличава изно
сът. В таз инасока следва 
да се изнамерят стимула 
тивни решения. резултатите на стопанис

ване и е между най-доб 
рите трудови организа
ции, стопанисващи в със 
тава на „Тигър“.

По отношение на със
тоянието в Т.О „Димитро 
впрад" и в трудовата еди

Гъстата мъгла ни скриваше. Тя ни даде въз-От рнежмата буря нищо не се виждаше. 
Боехме се бурята да не ни нахвърля във Вла-

влаоинците Стева
можност да се изтеглим от махалата и да поемем 
към падините на бъртол. Едва тогава фашистите 
.ни забелязала и откриха огън срещу нас.

Първият залп погаси другаря Любо Радойло- 
«ич през гърдите. Той стреляше вое докато имаше 
оили, бодреше ни да издържим. Гледах го 
умира: за последен път обиколи с поглед родната 
Църна трава, като чели искаше да й поръча не- 
що ... Тялото му пренесохме в махала Полови и 

нашите сътрудници да го погребат.

Нашите водачи,оинско езеро, 
и Любо, отраснали тук, отлично познаваха терена, 

добре тази планина, чиито върхове до-познаваха
стигат и до 1500 метра надморска височина.

Целта ое намираше пред нас. За да не се чу
ва не смеехме да употребим секири, въпреки че 
бушуваше снежната буря, но с порцуланогаи чаши 
и тъпи ковашки клещи късахме жиците. Докато

се лепеха за тях като

ца.ка*
В заключение Любиша 

Митич подчерта:
— Направените прове

рки върху конкретни при 
мери как изобщо нови
те предписания ще въз- 
действуват показаха: при 
добре организираните 

стапаиоки организации 
настъпи подобрение 

на стопанските резулта
ти. а под удар ще се на
мерят онези организа
ции, които изостават. Но 
внте предписания изиск
ват далеч по-качествена 
работа, в смисъл: по-ви
сока темноложко-техниче 
ска и трудова дисципли
на и повече работа на 
всяко работно място.

помолихме
Пленената телефонна жйца. гаято имахме на

мерение да използуваме за разширяване на парти
занската телефонна връзка в Църна трапа да ос
тана в снега. Борбата на Въртоп продължи почти

,ниги свивахме, пръстите 
за горещо желязо. Бавмо напредвахме, докато но
щта бързо минаваше.

Измръзнали и 
ме в махала Гра/вджина.

Щом влязохме в къщата, в 
ше печка, пръскайки щедро 
по пода и докато се топеше 
облеклото ни, ние заспахме.

Не си спомням точно
Изфучах - —ус “ л. .В тоя момент

' ' а когато вятърът малко по-
пстдсостгама метра от нас 

полицаи как с-с 
сс бързо до

изтощени, .при зори се озовах-
гарез целия ден.

Привечер поехме още по-тежък и ио-дълъг 
През Пърчиловци, Йовановци и по-нататък, 

Павлова Грамада. Пътувахме 
виелица и буря. Току-що ,при- 

място, разигра се

- която силно горе- 
толяииа, насядахме 
снегът и ледът от

ще
път.
продължихме за 
цяла нощ, по сняг, 
стигнахме на определеното 
страшен бой. От всички страни отекваха топовни 
гърмежи, овистсха минохвъргачки. Всички възви
шения около Църна1 трава и откъм Лужница бяха 
завзети и превърнати във фашистки укрепления.

Алсксаидар ВИДАНОВИЧ,

какво ме сепна от сън.
чаоовой, облег

нал се на едно 
се зачу иодсииркваие,

наразгони мтдлата, 
забелязахме българокй фашистки

сЬлангове. Стрелнах 
знак за тревога, а бойците сънли- 

и /веднага се намери
подполковник в пенсияразпореждат ®ъ® 

къщата и дадох 
«и и см устни полетяха навън 
хме, готови за борба.

— Следва — Ст. Н.
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ПЪРВИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НАКРИТИКАТА И САМОКРИТИКАТА В 
СК В БОСИЛЕГРАД СКА ОБЩИНАСУРДУЛИЦА: НА ИДЕЙНОТО ИЗДИГАНЕ В СК 

СЕ ПОСЕЩАВА ДЪЛЖИМОТО ВНИМАНИЕ

НЕДОСТАТЪЧНО Н НЕИОСЛЕДООАТЕЛНОЗАПЛАНУВАНИ СА 

ПОВЕЧЕ АКТИВНОСТИ кр итика ротното, което пр 
единството на СК.

нас-

самокритиката Съ 
и к<*

С прилагането на критиката и 
на комунистите се бори за революционния 

мунистичсски морал на членовете си. Оьщсврсмснн 
това е и борба против опортюнизма и критикарство- 

На практика не винаги е така.

ечи на
Имайки предвид

икономически
юзът

■поящите 
трудности, както и факта 
чс днес и обществото ни 
комунистите не бива да 
■бъдат наблюдатели и.мъл 
чаливци необходимо е 
критиката и самокритика 
та да получат мястото си 
в действуването на орга 
«изациите. Сигурно с, че 

няма да имат ефект

вен това бе казано, че до 
септември тази година в 
първичните партийни ор 
ганизацни трябва да се 
обработят няколко теми 
из програмата за идей
но-политическо и мащсси 
чеоко издигане: „Борба- ■ 
та на СК против антисо 
циалистачеоните и анти-

На идейно политичес
кото и марксическо издн 
гане в редовете на СК в 
Сурдулишка община и 
тази година ще бъде по 
светено дължимото вни
мание. 3'ащото, както по 
твърждава практиката, 
много, слабости настават 
тъкмо поради недостатъ
чната готовност на кому, 
пистите правилно да ре

то.
член иа СКи критиката 

не може да- бъде подве
ден под политическа °т-

П|редоедателството на 
ОК на СК в Босилеград 
наскоро ще обсъди идеи 
но-1политическ1ото и ак- 
циоино оспоообяваяс на 
първичните партийни ор 
ганизации в общината. В 
изготвения материал за 
разискване, когото неот
давна обсъди Комисия
та за идсйно-теорстичсс- 
ко действураие ,и който 
с изготвел въз основа ра 
зиежванията по тоои вън 
рос в първичните орга
низации на СК в община 
та, покрай другото, осо 
бено място заема крити
ката и самокритиката.

говорност...
На практика в Съюза 

на комунистите, 
чая в, първичните парти- 

1 й1ги организации 
иатд няма достатъчно кри 
тика и самокритика, 
гато я и има — казва се

в слу-

в общи тс
ако нямат подкрепа в ли 
чното поведение. Затова 
с необходимо, подчерта
ла се в посочената 
формация, занапред

творческата 
която

самоупранителни явления 
и тенденции в общество 
то", „Осъществяването на

Ко-
агират в определен мо
мент и активно да дей- обществената роля на 
ствуват в останалите об 
ществеяо-политически ор

ин-матсриалв изготвения 
— тя с обобщена и нс- 
конкретша. В първичните 
партийни организации ие 
винаги се повдига

даСК и промените в метода 
на работата в духа на 
13-ия конгрес на СЮК и 
10-ия конгрес на СКС",

се прилага 
критика, критика

обогатява идейно-по- 
действува-

ганизации и самюуатрави- 
телки структури. Това бе 
изтъкнато и на неотдав- „Ооновните насоки на ак

тивностите в СК в Сър
бия в осъществяването 

«дейно и теоретично дей' на конгресните станови- 
ствуване към ОК на СК ща за укрепването на 
в Сурдулвца, на което бе братството и единството 
подчертано че основни- и в развитието на между 
ят вид идейно 
вале ще бъде в първич
ните партийни органи
зации. По този начин 
ще бъдат обхванати

въп- щс
литическото 
ие, която ще бъде едно

отговорността,, 
които

росът за 
т.е. поведенията, 
не са в унисон с отноше 
нията в СК, със задълже

на проведеното заседа
ние на Комисията за от главните - оръжия в 

борбата за премахване на 
слабостите и изостряне
то на отговорността. Всъ 
щноот по този начин СК 
ще се бори за революци 
онния лик комунисти- 

члено
вете си. Същевременно 
това ще бъде и борба

Какво във връзка с кри 
тиката и самокритиката 
сс казва в Устава 
СЮк и как те на

Иията и демократическия 
централизъм. Често се 
случва в първични парти 
й,ни организации да се 
натрупат пропуски и гре
мки па тогава да се ре- чеокия морал нг 
агира, но не винаги кри 
тично. Понеже недоста
тъчно се прилага кому- против опортюнизма, ко 
нисгическата критика и йто отслабва и намалява 
самокритика в „премах- действуването на първич
ването на субективните ните организации,
слабости" идва до изява

на
прагеги 

ка се прилагат в първи
чните партийни органи 
зации в тази община?

действу- националните отношения 
върху основите на социа 
листическото самоуправ 
ление" и „По нататъшно 
то развитие на политаме 
оката система.на социа- 

всички членове на СК, листическото самоуправ
ление".

Да припомним. Общин 
ският комитет на СК в 
Сурдулица уапешно, .оед 
ми път' по ред, органи: 
зира работата на Поли 
тическата школа, която

Критиката и самокри
тиката са значителен фа 
ктор в изграждането на 
демократическите отно
шения в Съюза на кому 
нисшите, те са щраво и 
задължение на воеки 
член, организация, фо
рум и орган на СК — ка 
зва се между другото в 
Устава. Също така се под 
чертана, че член на СК

които занапред още
повече трябва да ое за
стъпват за осъществява
нето. на партийните кон-

В. Б.

БОСИЛЕГРАД: ОТ СЪВЕЩАНИЕТО С ПАРТИ 
ЙНИТЕ СЕКРЕТАРИ

греонм становища.

През идващия месец, 
както бе подчертано на

досега завършиха около 
200 членове на СК, глав 
но млади хора. Сегашни Конгресните становища не 

се осъществяват изцяло
заседанието на пооочена 
та комисия, ще бъде про 
веден оеминар за

има право в организаци
ята си и на други орга
низирани събрания на 
комунистите да изнася 
мнението си за

ят випуск има 35 курси 
сти. Според програмата 

тавите на първичните ор ла Централния 
ганизации на СК' и чле-

секре-

През миналата седми- носг в общината, особе- 
политически становища Да в Босилеград се про- . но при младите ’ члено- 
и проблеми, политическо . л«Де еднодневно съвеща ве на СК Бе подчертано 
то поведение на остана- «ие със секретарите на и това, че липсва крипя- 
лите комунисти, на всеки първичните партийни ор . ност и самокритичност 
орган и негов, член и да ганизации в общината, действуването на 
ги критикува. Разбира на което се, размеква за 
се, това да прави аргу- осъществяването на пар- 
ментирано. За мнението тайните конгресни

вища, с особен акцент 
върху становищата на 
Третото заседание на ЦК- 

„ на СЮК.
На съвещанието бе из 

тъюнато, че Общинският 
комитет на СК в Босиле 
град е на.време раздви
жил, инициативата за осъ 
ществяването на стано
вищата от Третото 
даяие на ЦК на СЮК 
резултатите от

комитет воички
на СК в Сърбия обуче
нието ое провеждановете на Политическия 

актив към ОК на СК. На 
оеминара ще стане 
ма за актуални общест
вено-политически и ико 
комически въпроси. Ос

два
пъти през седмицата.. а 

ДУ- лектори са обществено- в
политически дейци от об 
щината.

парти
организации на 

СК, което въздействува 
върху намаляването на 

производителността на 
тРУДа и до забавяне и ра 
зрешаване на

ЙЧИ1ТС

С. М. стано-

ДИМИТРОВГРАД

Приети нинцепииите на издателство „Братство комунал
ните въпроси в местните 
общности.

Изхождайки от 
ванията на съвещанието 
бе подчертано, че първи 
чните па, тайни 
зации

разиокНа съвместно заседа- 
'ние на комисиите за ин 
формиране към Общинс 
кия комитет на СКС и 
Общинската- конферен
ция на ССТН в Димит-

|Нкция, Чувствува се 
ределен напредък в ка
чеството на всички изда 
ния, но е необходимо в-к 
„Братство" още повече 
да се доближи до сдруже 

ровград на 16 януари бя ния труд и местните об- 
ха приети

оп- оии е раздвижен и ооно 
ттяъ проблем в работа 
та на средствата за масо 
ва информация на. бъл
гарски език —■ обезпеча 
ване на средства. Едно е 
сигурно, а това е
тоаи проблем не могат въ^ро” са^изня ™И ^^-^мването
СБ^ят^, “ °ПРМЯТ нито ложителни Пшечето пт" ЧвН:ИТе становища. . Пър
„Братство - нито пък ТВ първичните паотГм^ жичните партийни орга-

уриалът и Радио Ниш ганизации вое още яе°са *13ац'ии т0,ва трябва да
приели- програми за осъ сСуащГ 
Щесшвяване на тези кон- У Р

становища. В съб

органи- 
трябва да изгот

вят програми за действу
вате и да повдигнат 
роси с които

засе-
но въпдосегаш- Да ускорят 

.' на ггосо
концепциите 

на „Братство", „Другар
че“ и „Мост“ 
дателската дейност.

Констатирано

щности. С реализирането 
на програмните концеп 
ции за настоящата годи 
на това би трябвало да 

е, че пр- ■ се проведе в дело.
Разисквайки върху осъ 

детски- ществяването на минало- 
ят вестник Другарче“ и годишната и приемайки 
описание „Мост", -изцяло концепциите за тази го- 
са изпълнили своята -об- дина на заседанието на 
ществено-нолигичеока фу споменатите две

и книгоиз

емисията за българс
ката народност. Затова е 
необходимо 
да се издигне 
ооко равнище и трайно 
йа ое разреши.

ез миналата година вест 
н-ик „Братство",

края на
тази година, ко 

гато ще обсъдят и отче 
тате за

бе и приемат

този въпрос преани 
на по-ви- едногодишната, людаването на това 

яване на партийната дей

програ,ми за 
си дей-коми- А. Т.

СТРАНИЦА 4 М. Я.
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ЗА ЗАКЛЮЧЕНИЯТА НА ОК НА ССТН 
НА ОБЩЕСТВЕНАТА СОБСТВЕНОСТ В СУРДУЛИЦА ЗА ЗАЩИТА ДИМИТРОВГРАД: ОТ РАЗГОВОРА НА ПРЕД 

СЕДАТЕЛЯ НА ОС СЪС ЗАНАЯТЧИИТЕ В ОБ 
ЩИНАТАПУНКТОВЕ НА БДИТЕЛНОСТ

Въз основа на професионатао съблюдаване на 
всички видове заплаха за обществената собственост 
и реални политически оценки за състоянието в тази 
област Общинската конференция на ССТН в Суру- 
лнца неотдавна прие пределно 
по-висока грижа и отговорност за общественото
щество

Материалното и кадро 
во укрепване на компе
тентните държавни орга
ни е една от основните 
предпоставки за ефикас
на защита на обществе
ната собственост. В цред 
стоящия период тези ор
гани трябва да бъдат ос- 
пособени за много по-ре- 
зултатцдо откриване на 
пооегатели сещу матери
алните и други общесгве 
н-и блага. Ценно съдейст
вие трябва да им окажат 
самоуправителвите рабо кти. 
тничерки контроли и сяу 
жбите на вътрешния кон 
троя в организациите на 
сдружения труд и трудо
вите организации.

Органите на скупщини 
те на местните общнос
ти трябва по-често да 
проверяват как се израз
ходват средствата от ме
стното самооблагане и

Готви се проект за 

занаятчийски 

център

секция и Движението на 
гораните се очаква по- 
отговорно избиране на те 
рени за залесяване, за да 
не ее отнемат площи, го
дни за обработка 
вотновъдство.

Търговията е област, 
която съществува реална 
опаоццц от посегателст

во ещу обществената 
тб/епвеноет. Затова „Вла- 
оина-продукт" трябва да 
въведе повече ред в тър
говската си мрежа: 
всяка стока да бъде 
лепена или написана дей 
отвителнат.а й цена, да 
се спазва работното вре
ме и да бъдат 
в употреба предпасаните 
със закона, каси* ■■

Общественият проку
рор, СВР, Службата за 
обществено счетоводство 
и инспекциите ще прове
рят законно ли са полу
чени и ползувани 
ртвата от проекта „Мора 
ва II" и Зеления план, 
както и кредитите за жи
лищно стро:ителство и сту 
дентските кредити.

ясни заключения за 
иму- и жи-

вспазват ли се утвърдени
те приоритети. На мест
ните общности е вменено 
в дълг да сигнализират 
за незаконно 
не с обществени

ва

стопанисва По инициатива на ди
митровградските занаят
чии на 14 този месец те 
проведоха разговор с 
председателя на Общин
ската скупщина, когато 
бяха обсъдени пробле
мите в работата на зана 
ятчиите и перспективата 
/на занаятчийството в об 
щината.

ко равнище,. чрез намал 
яване на общинския 
нък. Тези облекчения са 
съвсем незначителни.

ниви,
ливади и гори. Местни
те конференции на ССТН 
трябва да възбуждат 
циатива 4 за 
на безстопанствено 
шение към кооперативни 
домове, училищни

да-
на
за-ини

Онова което най-мно 
го пречи на „правите" 
истински заятчии, 
дегите" им, които работ 
ят без

Премахване 
отно-

са „ковъведениогра-
меетни канцеларии 

и други обществени обе
ди. разрешение, неле 

гално. ТА разбира се, не 
плащат нито данък нито 
пък останалите облага
ния. Те

Задължават. се компе
тентните общински орга
ни занапред да приемат 
само реални, а не „идеал 
ни” части от имот, кой
то граждани „подаряват" 
на общината и веднага 
да ги дават на ползува- 
не на селскостопанските 
и горскостопанските ор
ганизации. От Горската

Онова, което най-много 
„тежи" на занаятчиите 
яе е, както най-често се /ми 
спи общинският данък. 
Облаганията, обаче кои
то те плащат за инвалид 
но-пеноионна и социална 
защита, през последните 
няколко

с гго-:низки цени 
взимат работата на ис
тинските занаятчии. А съ 
ответната общинска ин
спекция не е. в

оред-
съст.ояние 

това да разреши най:ус- 
пешно. Затова занапред 
сътрудничеството между
инспекцията и занаятчи
ите трябва да бъде мно
го по-добро.

години /са тол
кова много увеличени, че 
едва ли могат да осъще 
ствят печалба само 
тях, а да не говорим за 
някакъв занаятчийски ли 
чен доход. Поне така се 
изказаха единодушно вси 
чките присъствуващи два 
десетина 'занаятчии, 
топревозвачи от зарегис
трираните към 60 на те
риторията на Димитров
градска община.

К. Г
за

НЕ ИЗОСТАВА ОБЩЕС
ТВЕНОТО ВНИМАНИЕ

БАБУШНИЦА

ЗА СТРОЙНО Говорейки за работата 
на занаятчиите и за зана 
ягчийството изобщо и не 
голата перспектива, пред 
седателят на Общинска
та скупщина Слава Тодо 
ров. изтъкна, че основно 
то За по-нататъшната ус
пешна работа и развитие 
на занаятчийството в об 

организиране

Изхождайки от основ- ав-ните наооки на стопаяс 
ко и обществено разви
тие на Бабушнишка об
щина до 1990 година, в 
настоящата 1987 година е 
по-нататъшно поддържа 
не на континуитета в ин 
веегиционната активно
ст. Особено ударение ще 
се сложи върху по-пъл
ното използуване на про 
изЕОдегвените мощнос
ти. Ще продължи изгра 
ждането на овце—кове 
фермата в „Бачов дол" 
и фермата край село В. 
Бонинци. В настоящата

ОБЛЕКЧЕНИЯ САМО 
НА ОБЩИНСКО РАВ 
НИЩЕ щината е 

на занаятчиите в занаят
чийска кооперация. Дру
жеството на занаятчиите 
в общината, което сега

В началото на тази го
дина облаганията за мн- 
валид|н1о-не'ноионна осигу
ровка са увеличени три 
пъти в оравнени.е с мина 
лата година. Занаятчиите 
търсят помощ От Об
щинската скупщина ако 
има възможност тези об 
лагания да бъдат нама
лени, тъй като те работ
ят в община, която всс 
още се счита за нсдоста 
тъчко развита. Не с едно 
и също, изтъкнаха те, да 
работиш като чаоовничар 
или фотограф в Белград 
и Димитровград, където 
съществува голяма урз 
лика между цените на 
услугите. А облаганията 
за ииваотидио-понсиоина - 
и здравна защита са ед
ни и същи за цялата ре
публика. В това' е и осно 
вната пречка — Общин 
ската окулшиид' няма ни 
какво влияние върху то 
ва законно решение. Ос 
тава значи ' облекчения 
да ос търсят на общотне-

е в състав на пиротското 
дружество изобщо не 
действува. Когато ■ нещо 
трябва да се направи ко 
легите от Пирот не са за 
интересова/ни за реализа
ция на това! Освен че 
трябва да се организи
рат, Тодоров изтъкна, че 
в тази област са предпри 
ети и конкретни опера
тивни мерки — на една 
от . предишните сесии на 
Общинската скупщина е 
формирана работна гру
па която да направи про 
ект за развитие на зана
ятчийството и дребното 
стопанство. Намерена е 
локация и вече е изгот
вен идеен проект за стро 
еж на занаятчийски цен-

За осъществяването па задачите са нужни 
големи усилия

индексни точки, доходът 
със 166, броят на заети 
те със 108, производите
лността на труда със 103, 
като личното потребле
ние расте със 156 иидек 
спи точки, общото със 
155 и съвместното пот
ребление — със 155 ин
дексни ТОЧКИ.

В реализирането на на
белязаните планови зада 
Ч1И в 1987 година ще тряб 
ва максимално да бъдат 
ангажирани всички само 
управителни субекти, вой 
чки организирани сили.
С оглед слабата акумула- 
тивност на стопанството 
и промените е условията 
на стопанисване, налага 
сс като необходимо с по- 
големи усилия да ос съз 
дават материални предно 
ставки за осъществяване 
,на утвърдените задачи.

М. А.

то обсъждане на проек
та на
воен план на общината в 
много селища е изтъкна
то, а Общинската скуп
щина е приела тези пре 
дложения, в настоящата 
година в по-големи

общности като Звон

обществения раз
година също се предви
жда да се извърши под
мяна и реконструкцията 
на мрежата с низко нап 
режение в повече райо
ни в общината. В някои 
селища като Богдановац, 
Раков дол и др. ще бъ
дат изградени нови ам 
булатории. В Бабушница 
ще трябва па 
разширяването на водоп
роводната и канализаци
онната мрежа, регулация 
та на р. Лужница и др.

обек-

мсс
тни
ци, Стрелъц и други, да 
бъдат построени произ

водствени цехове, а
местни общ- 

— да бъдат подоб-
телеграФопощенс-

В
завърши други пък 

наети
рони 
ките съобщения.

Очаква се в скоро вре 
ио-комуналяо-битови да задействува и 

вата селскостопанска ор- 
в Бабушница,

МСти.
тър.Отделно внимание се 

придава яа завършаване 
то на хотела в Звонска 
баня, който би трябвало 
да приеме първите си го
еги ррез туристическия
сезон в 1987 година.

По време на публично

гаяизация
в която да влезнат 
вей кооперациите — и 
ООСТ „Таламбас" и пче 

кооперация

ос-
Нов, подобен разговор 

със същите участници е 
насрочен за следващата 
седмица.ларската 

„Мая" в Звоици.
Предвижда ое 

доход да расте със
общият А. Т.162
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233 000 часа

ПППНЗВОДСТВ01етапаиствв
ЦЕХА ЗА ПРОИЗВОДСТВО ИА ЧОРАПИ В БОСИЛЕГРАД ПРЕЗ 1986В

Машините „отлежаха“
тсксггилнатд фабрика „Зс 

Лсоко- 
ко^тоЗммпГ "овюо •*> да**« «»,.».«.*• “ е-0■ * гадят, «ь—г

И през изтеклата (1986) че поради неопитност и ш опечели тази запланували тази' го- окият цех, обещава

гггяь&гк мгялг «Д-ч——
харие®, редица субекмв- И икономиеваието «е е Навреме се предприемат минал0,годишно п1>°"«- настоящата година ще
«и причини неблагоприя- на желателно равнище, мерки за преовладяваяе- .,ЕОДСХВ0, Считат, че пла
тно са ое отразили върху Има и «^оправдателни то на всички шсжелатсл-
осъществяването напроиз отсъствия, което се онрав пи прояви. По-годямо
водегоения план;, Някол- дават с лекарски досто- сло от 198-те заети тпо-
ко факта потвърждават верения. порно и дисциплинира
това. Имеанно, поради ли
пса на някои суровини, 
резервни части и енер- . 
пия през течение на из
теклата година машини
те в цеха са били в за
стой 157 000 трудочаса.
Тогава, когато снабдява
нето със суровини е би
ло по^обро и равномер
но, производството е би
ло на задоволително рав
нище. Така например про 
изводственият план през 
март е реализирам с 88 
на сто, през април с 97, 
а през ноември и декем
ври със 101 на сто.

Обективните труднос-'
. ти безспорно са една от борба срещу субективни- 

ооновните причини за не те 
изпълнението иа минало- 1 
годишния план, но в це
ха не крият и субектив
ните слабости. Захариев
между другото изтъква, водственият процес ще

върви с по-интензивни 
темпове". Колективът на

ОБЕКТИВНИТЕ ПРИЧИНИ ЗАТРУДНИХА ИЗ
ПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПЛАН

бъдат довършени първата 
и третата фаза иа цеха.реален и осъ- 

повече
нът им е 
щсспвим. Още м. я.предвид, чеако се има

РАБОТНИЦИТЕ НА ТРУДОВА ^ДИНИЦАц 
ДБТОГУМД „ТИГЪР' В БАБУШНИЦАВЪТРЕШНА

Изплащане на отпусни 

но болест над 30 дни
На борба за преодоляване на субективните слабости

Охрабрява обаче фак
тът, че 'наред с изпълня
ването на производстве
ните задачи се води

ф Самоуправителната общност за здравно 
гуряване в Бабушница няма средства

-ОСИ-
изпълняват трудовите ои 
задачи..
на труда е на ораюнмтел- 

и . ко високо равнище и пр. 
Макър че производстве 

н-ият план през изтекла
та година е
82 на сто (било е запла
нувано производство 
1 880 000 чифта различни 
видове чорапи, а са про-

Организацията
Работническият 

на трудовата 
ция „Автогума”, 
ден към края на 
лата година обсъди ис
канията на работниците, 
които са били в отпуск 
по болест повече от 30

съвет дни в трудовата единица 
„Вътрешна 
„Тигър” в
Самоуправителната общ 
ност на интересите за 
здравно осигуряване не 
върши изплащане на от
пуск по болест над 30 дни 
поради липса на средст
ва, а според сведения, по 
лучени от са^оуправител 
ната общност в Бабуш
ница, едва ли в скоро 
ще има. На работниците 
в тази трудова единица 
до 1 ноември 1986 годи
на самоуправителната об

автогума”
Бабушница.

организа- 
прове- 
изтек-слабости. Ако та-

изпълнен сборба
навреме и успешно — ка
зват в Цеха — трош

ен е чел им
на

Складът е вторият му домМАЛЪК ПОРТРЕТ

ядосва, ако някой не работа както 
трябва, мъмри ако ' трябва да - се 
остане, и винаги остава и след 
обед. Колко пъти са го викали от 
къщи след работното време и сам 
не знае, а това не знаят и начални
ците. Затова складът му е като вто
ри дом. Само че другарите с -кои
то е започнал да работи вече ги 
няма. А колко пъти след успешно 
завършена работа,, е донасял от къ
щи своето тромпе м свирил за ко
легите. С тромпетд другарува още 
От ученически дни, когато е сви
рел в ученическата музика. Днес 
понякога заавири, както казва, са
мо „за оноя душа", или пък да по
каже на двете си дъщери нещо. А 
ге и двете свирят акордеони.

Къщата на Томислав Кръстев 
се намира веднага до оградата на 
конфекция „Оаобсда". Но това си
гурно не е решаващото Тома годи
шно да има и по 250 трудочаса 
повече прекарани в склада, за гото
ви изделия на конфекцията, в коя- 

• то работи от 1964 година. Най-на-т 
пред е бил обикновен работник, а 
днес е заместник-шеф на склада.

щност на интересите за 
здравно осигуряване дъл 
жи 950 милиона динара. 
С оглед на повишените 
жизнени разходи, трудо
вата единица в Бабушнй- 
ца се обърнала към ра
ботническия

— Лесно е сега и да си шеф 
и обикновен работник в склада.
Притиснеш копчето и . . . готово.
А аз помня, когато складът беше 
на няколко места и трябваше да ое 
обиколи града, за да се събере 
стока за едно юомбе.

В началото и кола нямаше и изделията изпра
щахме ;с влак. За да стигне До купувачите тр'ябваше 
специално да ое опакова. Докарат ни празни сандъ
ци 'От гумарата, тука ги преправяме, събираме дъоки 
Да ги затворим и с каруца ги карахме до гарата. 
Тогава наистина беше трудно.

Сигурно е, че в сравнение с днешните условия 
за работа, тогава е било доста трудно. Но това Тома 
го казва сега, когато са минали повече от двадеоет 
години. Тогава е работил е още по-гошям ентусиа
зъм откогакото сега („сега това остава на младите"). 
И макар че вече двадесет и две години непрекъсна
то работи в склада, макар че производството някол
кократно е увеличено, той винаги знае кой вид палто 
кзде се, намира, колко са наброй. Въпреки воичко 
вое още е пъргав, както и по онова време, когато 
играеше футбол, в „Асен Балкански". И днес се

съвет за из- 
нампране на задоволител 
но решение.

Обсъждайки 
нието

положе- 
работническият 

съвет на Трудова органи 
зация „Автогума" одоб- 
ри дл се изплатят разно
ските за отпуски п<*1 бо: 
лест на работниците от 
трудовата единица в Ба
бушница за период от 1 

от дъще- ' айАГ>ил 1986 година насам, 
академия, ■ кат° вмени в дълг на 

има и допълнителна , правната служба в Ти-
__________  __ три месена получихме ГЪР" да поиска

алко повечко. Надявам се, че наскоро и заплатите Управителната 
ни ще ое увеличат. Доволен съм. ■ по здравно

Че неговата всекидневна работа и труд не са в Бабушница
останали незабележителми свидетелства „ 1 ‘ „ ц
по - повод 40 години от съадХнето на” & Д^“та за 
е предложен за Медал н,а труда. Съвсем заслужено.

А. Т.

Томислав Кръстев

— Никога не съм 
Струва ми се, казва,

търсил друго работно място. 
„Свобода" най-хубавото е 

3 складът Тук винаги оме- били добра компания 
сговорна дружина. Винаги сме си помагали един 
на друг. Заплата? Трудно е с около 40 000 да се 
издържа четиричленно семейство. Едната 
рите ми е в Пирот в Педагогическата 
съпругата пък не работи. Но 
работа, а и през последните

че в

от само- 
общност 

осигуряване
да преведе 
отпу-сжи пб

болест сума.

П. д.
СТРАНИЦА 6
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Правилата на играта
К неспазване на предписаното (осма точка ците при провеждането на референдума, 

в Резолюцията), тогава не е излишно ин- Тъй като тези условия 
тензиганото обсъждане на тази тема

ой още по-мни миналогодишния 
хаос около неотп-ечатаните навреме форму 
ля.ри, предписани с новия валутен Закон? 
Мнозина биха могли най-спокойно да мах
нат с ръка и да изложат на 
писания хроникьор, че помни нева-жн 
болни. Но тъй като дреболиите счйп 
живота, тези същи дреболии са ва1жни за 
всички области на живота, пък и за иконо
миката благодарение на която 
не само нашето общество може 
ствутва и да се развива. И тъй — настана
ла някаква бъркоития около 
формуляри, стопанските 
ха администрацията — 
определен закон, когато нямат формуляри. 
Администрацията се сепна, ускори ритъма 
на работата -си и гълчът стихна. Това 
случи на предишния 
изпълнителен съвет. В течение на мандата 
си съюзното правителство 
брой закони и предписания

изчезнали, пос-лед- 
в по- -вала колективна оставка на този самоупра- 

ли.ти-чсските структури и печата през -пър- виггелен орган, 
вата половина «а януари, като бе направен 
опит да бъде разяснено оя-ова, 
тана неясно или недостатъчно яано 
водените в кратък срок нервни 
врийскм разисквания 
СФРЮ.

Н-е знаем дали поради подобна причи
на още н-якой си е подал -оставка. Аж-о е 
падал не би ни изненадало, а ако не е, 

в Скупщината на то'ва знач'и'. че хората или се съгласяват с 
наличното състояние или ое надяват, как- 

Стопансюите дейци в Югославската сто- то повече пъти досега, че ще -бъде по-до-
на бре когато се „слегне прахта". Този път, 

обаче, тежко може да се очаква, че ще

ориомех п-од- 
и дре- 

иняват

което -ос- 
във

деюем-

нашето и
да съще- панюка камара -смятат, че -същността 

проблема е в тава, .че никой 
как да бъде изчислена производителността 1Се продължи по старому. Преходният пери 
на труда и как да се установи връзка 
между нея и личните доходи, 
иначе, прилагането на принципа за произ- се използува за обуздаване на потреблени- 
водателност на труда се нуждае -от неиз- ет0 без труд. Намерението 
бежни разяснения. Как да бъде

-не е казал
някакви си 

колективи сгълчи ад до 1 юли, когато влиза в сила новият
Така или зак0н за съвкупния приход и дохода щекак да прилагат

на Съюзния 
изпълнителен съвет е п-о този начин по 
най-праюия път да се навлиза в промяна

се изчислена
десетилетиясъстав на Съюзния производителността, -кргато 

наред никой не я е изчислявал. Различни стопанската система. Първият етап е 
колективи —-различни изчисл-ения. Дирек- УсъвършенОниува-нс на системата по раз- 
торът на Югославския завод за произведи- 'пределен-ието, която въпреки всички досе- 
телност на труда Л-юбиша Мил-озич заяви, гашни съгласувания не функционира ико- 
че Заводът веч-е 25—30 години н-я-ма задъл- Чсхм-ичсски рационално. Цялата минала го- 
ж-ение към -обществото да следи произво- Дмна протече в разисквания за това, какво 
дителностга на труда, нито пък да усъвър- трябва да ое направи да установи ред

изчисляване Разпределението. -Напрегнато 
на същата! Обществото е изнамирал-о пъ- прилагането на новата система по разпре

делението на личните доходи (според теку-

излъчи голям 
и затова не 

е чудно, че се случи и един такъв пропуск.
Сегашният Съюзен изпълнителен съ

вет за -кратко време също предложи много 
законопроекта. За някои от тях се казва, 
че ще предизвикат -радикални промени в 
икономиката и живота ни, и е добре, че 
е така, понеже от щгашното -стату-кво 
бали главата и на ръководствата, и на на
рода. Все гго-тежко се живее и на общест
вото не са достатъчни „козметическите" 
поправки. Не ще и съмнение, че му е ну
жен коренен политически и икономичеоки 
прелом. Това бе разбрано от новото -съюз
но правителство, -на което се падна щас
тието (или нещастието) да предлага непо
пулярни мерки, за да не опетни собстве
ния си образ и да отстои дадената дума 
при превзимаяето на длъжността през май 
миналата година. Сред мерките има и та
кива, които яа-право бъркат в „ооина" на 
жизнените и икономическите -ни

в
ни очаквашенствува методологията за

тища и начини да компенсира неизчислява 
н-ето на производителността на труда, но 
какво да се прави -сега, когато изчислява
нето е неизбежност. Освен това, стапан- алните лица навестяват само новите неща 
ските дейци считат, че изчисляването ра л -разпределението.

щия труд и увеличението -на акумулация
та). Това е крупен обрат, макар че офици-

производителността на труда въз 
увеличение на

основа 
физическия обем на За да може това начинание да -се про

веде, необходимо е да му предходят всич- 
който пък ки онези операции, които -ни доближават

производството не -съответствува на сегаш
ното време. Остава доходът^ 
едва ли може да се „очисти" от -нереална- до реалната икономика. И в сферата на 
те прим-еои, създадени от «проката и-нфла- дохода и по-широко. Половин годината • 
ц-и-я. С една дума — стопанските дейци 
считат, че не см-е подготвени за тази ра
бота.

ще протече много бързо и тогава пробле
мите не може да се решават в орак от 
десетина дни, колното оега е потребно на 
Съюзния изпълнителен съвет За разяснява-

обслюя- Да ис бихме налучквали -какво ще бъ
де п-о отношение на предвестеиото връща
не на д-екемврийюките дох-оди в рамките 
-на предписани „със закона за заплатите", труда. Ще бъде сигурно п-о-задълбочено и 
който бе валиден до -нова година и януари- сложно, точно както и комплексът на ме- 
йоките -изплащания, за-щото все пак това .роориятията, 'който съществено зависи от 
е професионален проблем, който трябва разпределението И тогава вероятно, мно- 
до 20 януари да реши самият Съюзен -из
пълнителен съвет, ще ое п-озанимавам маси-

тел ств а. не във връзка е производителността нанамерението на 
държи ттод

Ясно и правилно е 
държавата, освен цените, да 
контрол и личните доходи, които минала
та година избуяха независимо от резулта-

Резолюция затите на труда. В съюзната 
настоящата година е записано, че 
първото тримесечие личните доходи не 
могат да бъдат гго-големи -в сравнение с 

на миналата годи-

п-рез
зина щ-е очакват п-о-в:иоаки лични доходи, 
обаче условията няма да им позволяват-ко с нако-и от последиците на новосъзда

деното -състояние. -Известно е, впрочем, чс това, но — може .би — съвсем обратно, 
преди няколко дни Централният работни- а тогава, както вероятно и в посочения 
чески съвет на новосадската Железничар- навосад-ски случай, няма да помогнат ко- 
ско-тран1спортна -организация си даде ко
лективна оставка. Постъпката се обяснява 
с иед-о-волстви-ето от стойността на точката 
за декември и -с политиката по разпр-еделе-

тази година. Не трябва да се -новата система по разпределението да се

последното тримесечие 
на, с изключение на 
увеличат производителността на труда си.

определение, 
че ние об

шитоколективите,

Умно и справедливо -е това 
особено когато ое има предвид, 
що взето повече харчим, -открлкото раоо- 

работ-и, а кои хар- 
т-ози текст, но и 

отношението меж- 
и потреблението, което 

инфлацията).

лективните оставки «а самоуправителните 
органи. Напротив, ще бъде потребно ко
лективно усилие, че според правилата «атим (кой, как и колко 

чи — това не е тема на 
без това добре се знае 
ду производството

„производител"

.нието за
забрави, че се касае за колектив, в който изнамери същинският път за прилагането 
работят тринадесет хиляди работници и че на 
техните заплати с 10 ага сто са над сред
ните заплати в стопанството на В-ойводи-

З.а прилагането на иовия правилник за ™и> от предписаните за първата 
възнаграждаван-сто били потребни опреде- ига настоящата година, 
лоши условия за да може същият да 
прилага -съгласно с обещаното на раб-отни-

тази система. „Правилата на играта", в
на този случай трябва да бъдат много по-яс-

четвърт
е главен

Резо-Когато такава клауза ое инссс в 
люцията и освен това се иноистира, гя / 
бъде спазвана последователно, а 
подобно иноистираие през мт,а ^ за 
ни говори, че ще има и наказания за

на.

ое
Слободан Куюнджич

V.
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Коментари
ПРОМЕНИ В ЗАКОНА НА СД?УЖШЙЯ ДТрУД пЕНИДе —

Кой кому служи 

за примерПространства 

за решаване
За повече стопански деятели стопански субекти, които полу-. 

Сърбия свободно може чават и разпределят дохода, до- 
да се каже, че са за коренни веде до твърде, комплицирано и 
промени в настоящия Закон йй атомизирано стопанско същсст- 
одруження труд, макар че има во, а което договарянето и р 
Гмеж, които са на мнение, че -шаването в много случаи стана 
и сегашният Закон е добър, но почти нерешимо! 
че мнозина на практика са го Наистина, 
прилагали или заобикаляли по тели от тази република призна- 
ообсгоен аршин. Онова, обаче, ват, че замисълът бил добър: че 
което в настоящия момент/ тьк- в .самоуправтггелната оргакиза- 

пред финализацията на съби ция' на предприятието, вместо 
ти,ята, които . през. тази пролет обемисти, централизирани кодек- 
,трябва да. доведат до окончател- тшщ, .да се създадат повече 
на „,репаратура”, на този .за' сто-, малки, по-самостоятелни субек- 
панството най-значителен закон та, в конто работниците ще осъ- 

,у нас, най-много, заплаши .хрра--, 1цеашя|Ват своите одковни инай- 
та от по-голям брой трудови ког. значителни, самоуправителни, 
лективщ това е — че пак в- но-, управителни, технолО№чески, ра- 

ъелирания -текст, на Закана на/звойни и. останалите трудови 
сдружения труд много да- не се прала. За съжаление, кактр бива 

:намесят пръстите на' „държава- в живота,; рсобейо У! нас, ка&о че 
та", т.е. -и този-път да,'не се лщ за само "една\—’ две години 
прибегне към адашнистративно. от -началото на прилагането на 
гледане върху жизнените и нор- Закона на сдружения труд се 

■маташни потреби .на нашия сдру . отиде в крайност: създаваха се 
'жеят .труд. Успее .ли държавата и основни организации на. сДруже- 
"този път в „новия" .закон да-ния труд и. когато затова ня- 
внесе свое .становище върху, .то . маше каквтгго и да е сериозни 
са как би трябвало да се у.ре- поводи, нито. условия. Например, 
ди организацията, .отношенията в Сърбия, без покрайнините, 
и самоуирашггелната нормйров-.. днес -.има .приблизително 7,5 хи- 
ка в сдружения труд..,от новите:-ляди-такива мфгки колективи! 
ветрове,, не/само .в стопанството, . Не, е неизвестно, също така, 
а и в цялото наше .общество .ня-. че/ваичко трва е . следяно .с ре- 
ма нищо, Това е /казана, преди ,.,дица друти отрицателни явле- 
някой.де-н. на .събрание на-дирек ния;. като се тръгне от това, че 
торите в Стопанската камара, в и големите икономически и те- 
Сьрбия. . ... , хнологически системи, като ПТТ,

. „Защо? .. .. ..... ж-п транспорта, електростопанст-
Поучени от почти десетгрди-. вото и пътното стопанство наема 

шния опит в прилагането на лко не' се намериха пред 
-Закона на сдружения, труд, сто-, чески и самоуправителен „ко- 
паисюгге деятели повече .откол-.. ладс". и че функционират. разно 
кото който ц, да. е в нашето об- късани на републиканско-покрай 
гцествр, са почувствували цялата нинско-общински части! Следрва 
тежест от онова; което -или не е телно, лошо, 'скъпо й икон-омиче- 
било умно направено в този наш оки нерационално, 
най-обемен - закон (към'700: чле- И ако стопанските деятели в 

, на), -щли изкривено е прилагано Сърбия, в нещо са единни, 
в ежедневната практика,

'■ ' ,.....................* .............................

„. иифлаци- с

Понеже търгов- .
В -началото на,

ята показа, че няма намерение ния за 
така лесно да се оттегли пред па 26 декември. 
нашите кадети определения да читс нямаха 
започнем на нейното решително пика да затър^11гр<^13' ' ^
премахване. Югослаашштс, все жджите последствията от тези 
още помал-ио махмурлии от но- мерки почувствува а 
вогодишнитс празници, на „пър- през януари. Според 
вия ъгъл” се срещнаха със за- ция” стопанството само с взело 

вестниците, в които пример от правителството и
своите възможнос-

в

стопанските дся-

глааия във
се съобщаваше, Де току-що са използувало 
поскъпнали повече от 500 арти- ти.' Ако поради ръст на разхо 
куш дите и инфлацията държавата

Получава се впечатлението, че може да увеличава захващането, 
обемът на януарските поскъп- същото може и то по същото 
вани и все още никой прецизно основание и стопанството, 
не е изчислил. Представителите Становището на компетентни- 
на някои търговски къщи след те съюзни органи е, разбира се,

много по-инакво. От заседанието

мо

по-

първите вести за новите цени из-
няма някаква особена в Съюзния секретариат за паза-

общостопански работи да- 
съобщение, че данъчните

явиха, че
разлика между поокъпванията от ра и 
началото на тази година и рие- депо с
зи, които ни се случиха в иача- облаги са увеличени в много по
лото на миналата година. Съоб- малък процент отколкото произ- 
щено е, че една част от новите водителите са покачили малопро- 
цени се отнася за онези произ- дажните цени на отделни

изведения. Това би трябвало да
про

ведения, за които тръговците ми 
налага година внесоха сезонни означава, че апетите на държа- 
н,-шиления.. С навлизането в 1967 вата изразе-ни чрез облаги,- са 
година намаленията прекъснаха приспособени към реалността, а 
да важат и врънати са старите, че в стопанството пренаглиха.

Нито на едната, нито на дру- 
Въпреки определната еуфо- гата оценка не може да се при- 

рия, с която е поорещнато в пише абсолютна точност. Ясно 
печата, януарското поскъпване е, именно, че с оглед на услови- 
никак ие е пристигнало неочак- ята, в които действува, стопанст-

увеличило цени-

по-ЕИооките цени.

вано. Така поне в Съюзния из- вото 
пълнителен съвет можеше да се те и без примери, които, уж дър- 
ънае за кои стоки ще бъдат сго- жавата му дала. Същевременно, 
лемени данъчните облаги и ка- компетентните органи, ако вече 
къв ще бъде износът. Беше ясно са одобрили свободното форми- 
че и цените на тези произведе- ране на някои цени, не би тряб 
нйя, който са освободени от дър- вало на трудовите 
жален контрол,/ сега чувствител- да определят какво да направят, 
-ко ще ' „отскочат”, а знаеше се За овободните цени е компетен- 
и това, че, в януари прекъсват тен пазарът, а не държавата, 
„наказанията" за произволите- Не е необходим много ико- 
лите,. които не са смеели да комически ум да се разбере, 
менят цените 120 дни. че’ същински причини за тези

или подобни процеси са залегна- 
Покрай войчко, към края на ли на съвсем друга 

миналата година представители истината повече отговоря оцен- 
яа . Съюзния изпълнителен съвет . ката, че нашите обществено-по- 
предупреждаваха, че. 1987 ( годи- литически общности, -както и I - 
«а ще бъде трудна и че ки ча- мото стопанство, са” добре свин
ка ..увеличен натиок върху цени- нали на стопанисвате -във виоо- 
те. ..Бе казано, че поради проми- ка инфлация. Проблемът и ед- 
наванс на реални условия на сто лите и другите все по-често ре-
панисване, част от стопанството шават по най-лек начин __ със
още повече ще настои пропуски- увеличаването на цените т е об- 
те в стопанисването да „навакса'./ лагите.
-с по-люоки. цени. Такива проце- От това ! становище й разне
си, трябва да. се очаквах през иванията. .за „виновниците” за 
«едващите-м^ецщ от. което мо- поокъщанст.о са . депласирани 
же да се направи заключението. Не, трябва да се коригират"
през пТов1% КОеТ° 06 СЛу'ГВа,ЦС саЛ1ит<= - Че» или а-дминистратив- 
.'Гшщо сиссйо1“ ЯНУа1>;‘ НЯ ^™,«РВДелдне на някой зами- 
- Боле в очите _ слани гщшици, до. които -см-ееда
вите -вести .за /юскънваието“^ кот<ГдГ “еП<>С^!1ва,1п!!тп °™°^ 
чувствува стълкновението между стопан^во% Р^Я самото
държавата и стопанството, които „пазарно” Ь - бЪД'6 товече 
настояват взаимно да си натраи- крачки^ »стази^ър™

-ват една- част-от отговорностите 1вм с11“ *а Са напра" 
си. - Такава „интонация” можеше мичеоки м^™ V* н0®и икоио" 
■да се забележи и във всичко, ко- № М
ето бе казано'тези 
те. На

е

техни-
организацшг

кога-
•щ;. т.р, става дума за промените 

.-. ■ . .--лс:. :; този закон, тогава без съмнение
Именно, живот от едно десе- е в това, че ,, на . -стопанството 

тилетае показва в безброй 'бб- трябва да се г'
' стоятелегва че Законът е непъ-- че пространство 
-ленлне , толкова-.-тго.раяи . сръчно, сега за самостоятелност в реша- 
доридически написаните, форму- ването —.:>па 
;у1ровки,. отколкото в това, че в. на ОСТ и виошите-облицинаор- 
живота, всс пах нс можеше съв- ганизигеше, за- това как-ще раз- 
сем м за ьоекй'' еднакво да се п-ределят съвместно заработения 

тнр#гага\’'Това;5 инак- е едно от: ‘доход, 
условията гза^да - всеки, па-' И то- та и управленчеоката „елита-^ ^ще 
,зи ^за^сон, би:.- >можал.. да / де при-. • контролира • самоуправителите и 
глага/.• /а . - - .'-о ка’^ъв начйи най-после бй тря

™ м 3 ^^-г-. -бвалр^-да се уреждат отошенияч
палите наН1и републики й по- та между сдружаващите на^ка- 
крайниниГ- 'Стопанските 'деятели лйтал'

?още' първите години на ста-

в страна. На

остави много •; пове^ • са-отколкото е- до-

отношенията на

в каква-степен тех1ническа

и труд;г’’~ Г.Т7 Т.Г:
^^^..д-^ржашатахвъв"' воичко това'

:рта /му>\еа:.:.забедязад-и, че ще ги. '■би лрябвало да утвърждава еа- 
.доведе^до-редица нови пррблем.и.. иио. генерални, общи;.условия, в. 
А проблемът на раздробяване, и които.,да' се защищават .общеет-■ 
затваряне в организацията на вените интереси :-в ръководенето 
доМЯшгаия сдружен труд е, без чг обществената ’’ собственост ■ - ■ А- 

• сълшение, и най-голям' -Чй?: най- за вбичко останало'.:. дд: .решава'» 
много споменаван. Самият факт; , природно: е^с-още по.-толяма от
че през последните години сто- :го,ворност отколкото: е днес от 

’ панокмят организъм на страната: .самите самоуиравители в югосла- 
ни е разработен на приблизител- лекото стопанство, 
но 29 000 „оста", самостоятелни

предписания, 
които трябва дц бъдат еши.п ,пт

лежкй, че с задвижила , м
въвеждането на 

на стопанисване.
Д. Янич

В. Булатович
лавината



Комунист 3
БЕЛГРАДСКИ ПРЕРАЗГЛЕЖДЕНИЯ

Недостатъците на схемите
РЕГУЛАТИВА ТОВА ПРОСТРАНСТВО ВСЕ ПОВЕЧЕ Е СТЕСНЯ
ВАНО? ВСИЧКО СЕ СВЕЖДАШЕ НА СХЕМА, ТАКА ЧЕ СЕ ПО
ЛУЧИ ЕДИН ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАН МЕХАНИЗЪМ 
НЕНИ СРЕДСТВА И ЧАСТИЧНО РЕШАВАНЕ.

НА УДРЕБ-

Съществуващата система по ция без основни организации, 
показва преди воичко, че е има
ло ооновйи организации, които 
са били без реално място в про
изводството и стопанисването. Председателството на Съвета на т.

о р гашиз ир ането 
труд поради множество 
интереси накара основните орга
низации на сдружения труд да 
мислят

на сдружения 
малки

нар. „режия", по-ефикасно 
така че се наложило да се из- синдикатите, припомни, че в ела- решаване, по-добро материално 
вършат промени. боратите и анализите на белград положение на работниците и

ските колективи главно домини- създаване на условия за по-ши
ра критичното посочване на на- роко свързване и сдружаване, 
личните слабости и деформации,

— Сигурно има и явления на което се вижда в затвореността 
закриване на основните органи- на основните организации и не- с алтернативи (например: трудо- 
зацйи без особени причини за достатъчното им взаимно свърз- ва организация с по-малък брой 
това — каза Владимир Малетко Бане, в липсата на доходни връз- 
вич, член на Председателството ки и отношения, 
на Стопанската каамра в Бел
град. — Все пак това не е ос-

само за своята
среда, повече да се борят За въ
трешните цени и отношенията, 
отколкото за развитието и каче
ството на пазара; от дърветата 

* да не виждат гората. Практика
та опроверга тезиса, че е само- 
управително само онова, което е 
в основната организация, защо-

КАКВИ СА ПРОМЕНИТЕ
Също така. Шечерагич напом

ни че- в промените се е тръгнало

основни организации, или трудо- 
нерационално- ва организация без основни ор- 

стта в ползуването на мощнос- ганизацйи на сдружения труд и 
тите и паричните средства, в раз- под.). Изтъкна, че всички иници- 
личното положение на работни- ативи не са провеждани с едина
ците, бавността в самоуправител- къв интензитет във всички сре-. 
ното договаряне и решаване, не- ди. В някои организации дълго

то това е само порицаване на 
самоуправлението като универ
сална сиСтема на обществено- 
икономическото и политическо- новната характеристика в проце

сите на преразглеждане органи
зираността на сдружения труд в 
Белград. По-правилно е да се ка
же, че атомизирането «е отго
варя нито на колективите пито 
на работниците, защото то из
върши погрешна диференциация 
въз основа на измислената пози
ция, която — показа се — по
вече отговаряше на онези, кои
то по този начин ставаха малки

то организиране.
Деловата цялост на трудови

те организации през изтеклите 
10 години почти не можеше да 
се види. Прекъсната бе също 
така циркулацията на средствата

единството в. трудовата органи- чакали, пресметнали дълго и по 
зация и не функционирането на различни начини протакали раз-, 
трудовата организация, привиле- движването на инициативите, ис- 
гированата позиция на отделни кали да запазят „спечелените 
основни организации, трупането позиции и съществуващото със- 
на администрацията.и кадрите вътре в същите колек

тиви, а особено бе 
ефикасността на стопанските по 
тенциали. Че всичко това много 

икономическата

тояние". При това се позовавалинамалена
„самоуп рав ите лни 

права", на съгласуването със За 
кона, на правото да имат основ
на организация и че добре „ра
ботят". По всички възможни на
чини в тези среди се защищава
ли груповособственическите по
ведения,
ност, спечелените привилегии и 
привилегированите условия в сто 
паш-юв ането.

своитеПредложенията на бъдещите 
решения главно изтъкваха пре
димствата, които се отнасят до 
укрепването и развитието на фун 
гадните на трудовата организа
ция, осъществяването на по-го- 
ляма ^епен на единство и съдру 
жие в трудовата_ организация.

върху
криза потвърди и неотдавна про 
ведената съвместна дебата, орга да и резултатите на стопанисва

нето на пазара. Това повече от-

повлия шефове, а не въз оонова на тру-

низирана от Градския съвет на 
синдикатите и Стопанската кама товаря на малките таланти, опъ

ва развитието на сдружения труд, 
амбициите на специалистите за 
по-качествена > продукция, плас
мент, внедряване на нова тех
нология.

своята самостоятел-
ра в Белград.

по-рационалното и цялостно пол 
зуване на мощностите, обединя
ването на развитието, но-продук-
тивно и икономично стопанисва- СТЕСНЕНИ ПРОСТРАНСТВА 

Докладчикът па това заседа- не, чувствително намаление на 
ние, Суад Шечерагич — член на производствените разходи и на

Фактът, че в Белград намаля
ва броят на основните организа
ции, било чрез сливане на същи
те или
довата организация 
организации в трудова организа-

чрез превръщане на Тру- 
с основни

Разбира се, имало разногла-
■ сия и във (връзка с начина 

бъдещото организиране, несъблю 
даване на по-широките обществе 
ни интербеи, бавене на самоуп-

Предписанията за организи- ра'вителната ™г с 1 и на правата .за отделяне м дез-
раистю трябва да бъдат гю-елас- ^ (Сложната оргаянза-
™ч»и за да може да д'оида? д0 ция на сдружения труд „Първа 
изява воним специфичност на ^ Трудовата организация
стопанския субект: и на полемн- _ 1 „ р?,гт тдпр __
тс системи (железниците и еле- .^Х^тнро^ес и ДР-). Драсти 
ктроотопамстиото), „ на малките чед е прим^рът с излизането на 
организации, «аюго и на дребно- оост 0тдел За ф.идаюло™я и
то стопанство; радиология с 12 заети от Т.рудо-

,на адекватен нячи би тряб- ‘ ^ низац.ия „ИНЕП" и
вало да се дефинира решаване- аваиет0 й с Ветеринарния
то в трудовата организация - с иХп-пуг, иоеТо създало оериоз- 
премахвашето иа кшсензуса и [т облсми в ,работата и сто- 
въвемедаието иа-решаване чрез панис1!ансто на „ИНЕП". 
мнозинство; на дезиггеграцпаните гароце-

рефероидум да се организи- си в определена степен доприне
сли и различните становища на 
отделни общини калето и иесъ- 

активнбетн в града

на

успешни решенияЗа по
обезпечи сихронизира- 

като се
да се

тост на предписанията,
сметка за тешите реални

тезиси заОт предложените
Закана за сдружения 

впечатлението,промени в 
труд се получава 
че се е тръгнало твърде страхли 
во На сдружения труд е потрео- 

.налрави по-енер- 
Посоч-

води
възможности в промените;

Лолапо-адекватио да ос регулира 
обществената ообствеиост и да 

нейната приватизация 
ОТИО

яо това да се
гично и последователно, 
ваме най-същественото, взето 01 

белградските ко-
ое осуети
и групово-собственическите 
н юни Я;разговорите в

ЛСКТИВИ:
Федерацията би трябвало Д‘ 

на еди 
всичкзи

. трудовата организация тряб
ва да се дефинира като пълно
правен субект в стоп атаката си
стема и стопанското право, като 
носител иа правата и задачите в 

общуване и пазара, с 
тгьзможцости за фор-
<0 ОИ 01У1Ш 01рга!НИЗа,ЦИ,И

обезпечи функциониране 
«шия пазар, да регулира

общ интерес, да оси- 
позиция на

сдружения правното 
даете- еластични

въпроси от 
гури равноправна 
оргаиизациитс на 
труд и единна стоп аптека ра само когато се решава • за 

пай-талиги въпроси;мираис на
сдружения труд и свързвано 

на трудовите организации във 
форми,- на които нужно 

съответни права и дъл-

ма; гласуванчте
Ясно да се дефинира компе- (Мстропол — Славия ЮАТ, Цсн- 

тсигноотта,.; 'пълномощието и от- ,11>СИ10М _ ООСТ Звезда), 
говориостта на работпичссиагя

(На 4-та сшр.)

насе у прости 
комплицираната система и прр 
калената иормативиост на V 
поредбите за оргалгизирането 
стопанисването;

необходимо е Да
висши 

и пренасят 
жи гости; съвет и деловия орган.



Л Комунист
ск в сстнНедостатъците 

на схемите
Апелите нищо 

не решават
В сегашните разисквания, зя 

реорганизирането »а сдружения 
Според данните на Онръж- труд, според думите на Драган 

ния стопанщя съд през послед- Глумац, председател на Съда на 
регистъра сдружения труд ш Белград,

(От 3-та отр.)

ССТН, трябва да изпълняват
ВСС

'ОТните две години
са изличени над 300 правни су- още преобладава оргаиизацион- 
бекти. Числото на основните, ор- «отправният аогюкт. Глумац меж-

ДУ другото търси да ое прераз-

и чрез поемане 
пък и 1

Все докато решаването на на ССТН" каза в уводния до- 
” обществени проблеми клад Драган Ошянощч, изпъл

нителен секретар в Председател 
ОК на СКС — „и да

гднизации на сдружения труд е
намалено е 297. Също така на- гледа член 330 на Закана за 
малено е чистото на трудовите сдружения труд,

състава си широко е поставил начина
с решаване в трудовите организа

ции. Спорен е и член 463, който

крупните 
ис мине от форумите в първич-нойто много

по и местиигге ството на
очаква се освободи от ссктанството и

организации, каито в 
имали основни организации,
60, а увеличено числото на ор
ганизациите, които в състава си дефинира сдружаването в дсло- 
нямат оановни организации с 50. ни обединения. Според Глумац 

вижда това би трябвало да бъде дело 
на деловата .политика, а не да 

около налага подписване на самоулра-

нитс организации 
общности, ис може да се
и преобразование на ССТН. Бои опертюнизма в работата си.

към статизация практиката бсс още има нераз-
В

чпси тенденции
и бюрократизация на общество- бирания и рецидиви на минало- 
ните ОТНОШОПИ1Я и -на срастване то в ссъогествяван&то на идешно- 
на СК с държавата трябва енер- политическата роля на СК. Под 

да се осуетяват. СК тряб- ценявансто па 
в,а Да престане с подценяване на тивнсст в масите 
ролята и значението на ССТН. отражение на недостатъчната 
Първо трябва на местната об- идейна оспособоност на комуни 
щност да се обезпечи ролята и ютите в първичните организации 
мястото в нашата политическа да изнамиоат прави пътища и на 
система, така каасго ги определя чини за действувзне оред хора- 
Конституцията и тогава да тър- та, в делегатската система", 
сим от нея да бъде място 
договор и акция на трудещите 
ое и гражданите. ССТН в мест
ната общност не може да рабо
ти само с пенсионерите и без
работните. Все докато в работа-

Гледано по отрасли 
се, че е намален броят на ооясв-

политическата ак 
най-често е

ните организации и то:
50 в здравното дело, в научно- вителни споразумения за сдружа 

организации ването. Не би' трябвало да се
гиино

изследователските 
— 40, в железопътния транспорт робува на конституционно-прав

ната аксиома, която блокира— 32, в тектистната промишле
ност — 12, в енергетиката и хи- творческата изява на трудещите

се и трудовите организации. Той 
Конституцията и Законът за смята, че трябва да ое направи

крачка напред при утвърждаване
то кога и защо трябва да се въвеж 

и да референдум. Не. е съществе
но, според него, това кой облик

мията — 16.

сдружения труд даваха много 
по-широко пространство за ор
ганизирането на стопанството 
на целия сдружен труд, но след 
дефинирането на тези въпроси 
със законна регулатива това про

за Оовен тези крупни и същест 
вени въпроси на преобразозание 
то на ССТН и действуването на 
СК в него, имаше и много други 
предложения, като се почне от 
това, че местната общност не 

от може да осъществява своята 
поля докато общинската ехуп 
шина ле й даде повече материа 
лни средства, изграждане на

на едногласие е постигнат при
решаването в трудовите органи
зации (задълижтелното съгласие 

съвети н.г
странство все повече се ограни
чава. Всичко се свеждаше на схе- на работничечеките

всяка ООСТ, съгласието на вся
та му по-масово не ое включат 
комунистите и работниците 
сдружения труд в него ще се во
дят празни разговори..."

ма, така че се е получил един
ка делегация в централния ра-децентрализиран механизъм на 

дребни средства и частично ре- ботнически съвет и под.). Бел
градският опит недвусмисленошаване, който в крайна* сметка, 

щетеше на воички. Стигнало се 
бе до свебеобразно „изчерпва- са отишли много, далече в раз- 
не". на стопанството, където до- пиеването на референдуми. Все 
ходът и имуществото на колек- пак> остава фактът,

от за сдружения, труд недостатъчно

Това са само някои от мнени о-здрави връзки между нея и 
ята изнесени на съвместното за- ОСТ на нейна територия и съ- 
седание на

потвърждава, че колективите не
председателствата -'тчеяването на работата в селе

на ОК на СК и на ОК на ССТН, лиите в местните конференции, 
неотдавна в Ниш, до задължителното действуване 

резул- на една част от комунистите в 
разиок- местните първични партийни ор 

от ганизации.

че Законът състояло се
ва което бяха сумирани 
татите от двумесечните 
вания върху.
Третото заседанието на ЦК 
ОЮК.

пива са разкъсани не само 
ООСТ, но и от общината, дър
жавата. Говорейки за опита на ния- 

„Беотрад",
Милош Слийепчевич изтъкна, че 
в надпреварата с теоните общин- изкристализира в . разискванията 
оки интереси нито една столан- горе долу може да. се сведе на 
ска система не може да бъде следното: промените в структу- 
ггобедител. Според него, у нас рата на сдружения труд няма да

но дадат същински резултати, ако 
не им предходят съответни изме 
нения в Конституцията и Зако-

елаогично поставил тези реше-
заключенията

стоковите магазини Обща е оценката, че първи- 
арганизации на СК в ме-., 

и в по-ши стната общност нито числено са' 
роките разисквания в Ниш, че гуши, нито идейно-политически 
Социалистическият съюз днес, с .-.поробени (съставени 
изключение на форумите му, е чително от комунисти 
организация без по-голямо влия сдружения труд) за да може да 
- въ,рху обществено-полити- бъдат реална сила, която да раз 
чеокия живот в общината, а по- д,вижва по десетина Р
някога и организация без чле

на
Общото становище, което се чните

Обща е оценката
-■?

са изклю 
вън отне съществува югославски, 

изключително общински пазар.
Докато основните организации 
създават доход и пълнят общин- на за сдружения труд. Доеегаш- 
ските каси, дотогава те са об- ните промени към подобряване 
щиноки основни организации на функционирането 
сдружения труд. . Когато наста
нат загуби тогава те стават про
блем не само за общината, но 
и за трудовата организация. Спо край останалото, и поради бав- 
ред оешлното положение, на об- гаостта «а предвидените промени, 
шините отгогарят и загуба за-

ние

хиляди жи 
градска местна об 
се предлага (пане) 

„държавните уч- 
никопо с реж.цония", професионалните г.пч

коТсъсто^ие^шй-отговорен1'! ** На С°И' °*~«ополити 
Съюзът «а комунистите. „Затова 
СК трябва да се разплати 
денц1иите и практиката 
Цоняване

. тел1и в едиа
нове. Форумите му пък действу шност. Затова 
ват „със заключения, решения комунистите от 
и апелът , които главно

на организа
циите на сдружения труд в Бел
град имали ограничен досег, по-

е чеоките организации, училища 
та и т.н. главно да действуват 

с те-н- местната общност.
в

на под- . 
ролята и значениетоЙован Марковичщото и от тях нещо наваксват.

В. Филипович

Комунист главен и отговорен редактор на всички из- д-п Богляи
дания на в-к „Комунист" Влайко Кривока- дседател- РЦ^ЯУН°ВИ\ “ заместни«—пре
пич. заместник главен и отговорен редак- д ДР Драгиша Павлович.

С указ на Президента на Републиката ™Р^иСлав®™;/ла»аи и отговорни „МаркГи ЕнгеТ^щ БеЛГр1Д- ПлоЩаД
стоен сеОрМдеРн народно* освоТожде^ие! Тс левард^еп^а”!^9 " Н°***^Ц ^Бу-

тсК;3о°„Т е3д°„Дн“сРЪИс Златен*венец.""*" ^ ^ТедонифТ^ ИЗДаВа НИР°
Директор на НИРО „Комунист": Вито ТиТлевичТървГко МаГ”^“- “

мир Сударски, главен и отговорен редактор Рел (Чернагора Датски, т.е.
на всички издания на „Комунист": Влайко водина). четкович (Вои-
Кривокапич. Председател на издателския

........ Урежда единна редакционна колегия: „Комунист" за изданието

всеки четвъртък на сърбо- 
Ця и пят , хърватско-сръбски (кирили
ца и латиница), словенски 
бански езици, а съкратени 
гарски, унгарски, 
сински и

македонски и ал 
издания на бъл- 

словашки, румънски 
италиански езици.

съвет на 
за СР Сърбия: . РУ-



™?° на!*инание НА , ЗЕМЕДЕЛСКАТА 
НОСТ" В БАБУШНГИЦА А КООПЕРАЦИ „БУДУЧ- РАЗГОВОР С НАПРЕДНИЧАВ СЕЛСКОСТОПАН

СКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ ОТ СЕЛО ЦЪРНОЩИЦА

65 сименталки от Словения
Тези дни 65 оелсшсто- Кооперацията е набавила битака

Габ™ПГИЗВ°.ДИТеЛИ--0Т Бече Два оило-комбайна ' '
Ьабушнишка община има а в селата около Бабуш- 
ха щастие да накарат в кица повечето 
оборите си хубави
менталски крави от СР подготвят оилаж за до- 
Словения. Това . е нова битака. Най-много 
крачка напред в подобре подготвят производите- 
нието на породите на лигге в Сурачево, Долни
добитъка в тази изоста- и Горни Стрижевац, Дра- ната оименталекото гове- 
нала икономически общи гинац. Долно и Горно До напълно да ' измести 
на, в -която животновъд- Кърнино.

. ството от край време си 
има традиция.

Побеседвахме 
въпрос с Величко ДЖОР 
ДЖЕВИЧ, завеждащ 
скостопакска дейност в
кооперация „Будучнсст". ПпЛк1П1Ш тподменя се
могнем до 65 от плани-= 'пит- Го“ електропроводът
ля Джорджевич. Това е 11
продължение на нашата 
акция за промяна на по-

съвременни обо- сигурен пласментри.

Както ни уведоми В.
„Будуч-

селскосто-
производители Джорджевич,

ност" води акция по из
куствено осеменяване н<а 
кравите, като се очаква 
До 1990 година в общи-

ои- пансяси
КОСТА- нах на село, но не се раз

кайвам за това. От мно
ВЛАДИМИР 

ДИНОВ, е един от ред
ките младежи в Бооиле- 
градска община останал

оилаж
зина селският ми живот 
е по-добър. За нищо не 
оокъдявам. Ваичко 
имам. И пари. Аз .съм от
делен вид „производствен 
цех",
овои стоки 
Проблем е

на село и изцяло ое 
предал на селското 
стопанство. И не само 
това. Владимир Костади
нов не само', че е о'ста- 
нал на бащиния ои имот, 
но същия, е увеличил.

си

• останалите породи.
Също така 

телите изграждат за
който предлага 

на пазара, 
само в това, 

че поне в нашата общи
на, оелското стопанство. 

. все още няма 
пласмент — . подчертава 
Владимир.

Владимир Костадинов 
отглежда 3 крави 
кжец и 30 овце, а мина-

производи-
М. Андоновдо-

по този
новини от С. СТРЕЗИМИРОВЦИсел

сигурен

един

лата година е продал 3 
телета, една крава и око
ло 20 агнета. Общо е 
взел над 600 000 динара 
от добитъка и около 
300 000 динара за травер 
си. Вълна, сирене и мля
ко не продава, защото 
както казва няма къде, 
а да закарва във вътреш 
носгда няма сметка. Каз
ва че е мгагефермер, но 
малка сметката от това. 
„Напредък" не си ' гледа 
работата и затова и жи
вотновъдният фонд е в 
стагнация.

Така казва Костади
нов, а как и колко ра
боти? — Работим по вре 
ме на оезона от сутрин 
до вечер. През зимата 
по-малко, но и тогава за 
добър
производител има рабо
та — казва той.

И наистина работата е 
усилена. Костадинов със 
съпругата си например 
за зимата е обезпечил 
над 12 000 килограма се
но. Има около 5 до 6 
товара жито, картофи,

Един отдавна' наболял 
въпрос в Стрезимировци 
се разрешава, В скоро 
време ще започне подм- . 
яна на електропровода.
Сума от 1 милион дина
ра са обезпечени от Фон . с нови стълбове. Работи 
да - за насърчение разви
тието в изостаналите 
гранични селища, а изве 
стна сума (около 30°?°) ще 
обезпечат жителите на 
Стрезимировци.

Дупките за новите еле
ктрически стълбове са из 
копани. Очаква се ноез 
средата на март- аа стане 
заместването на старите

родистия състав на до
битъка. Сименталската
порода крави са много 
по-доходни.

Млеконадоят при тях 
е от. 13.—-20 литра днев
но, докато нашето шаре 
но говедо (бушата отдав
на е изчезнала) дава мак
симум 13 литра! Прито- 

сименталското го
ведо е по-едро и значи 
дава и повече месо, а и 
за него, както за шаре
ното, е необходимо съ
щото количество 
— казва Джорджевич.

Интересът за симентал 
окото говедо в Бабушня- 
шка община е голям.

те по подмяната на елек 
и тропровода в Стрезимиро 

вци извършва „Електро- 
дистрибуция" ' от Враня, 
клон Сурдулица.

Понастоящем има 
10 ха. Повечето са ниви 
и ливади, които с любов 
и голяма грижовност об
работва, като при това 
прилага и съответни аг
ротехнически мерки. Низ 
кокачествените и непро
дуктивни ниви е превър
нал в изкуствени ливади 
от които ■ сега има- много 
по-голям доход. Коси и 
по два откоса.

— Още като дете нау
чих селскостопанската ра
бота. . И ето сега когато 
мнозина от моите връст
ници, оставиха бащиния 
имот и се задомиха във 
вътрешността, аз оста

ва

Недостиг на вода
храна маакция за довеждане 

вода.
Вероятно ще се нало

жи да се въведе местно 
самооблагане за вода, в 
която акция ще се вклю 
чат и стрезимировчанм, 
живеещи във вътрешнсс

Напоследък някои ма 
хали в Стрезимировци чу 
вствуват, недоимък на во 
да. за пиене. Затова мост 
ката общност в селото е 
взела решение след при 
ключване на акцията за 
подмяна на електричес
ката мрежа да се започне

1

селскостопански

— Нямахме 
оредства — изтъква Джор 

, джевич и затова не ус
пяхме • да реализираме 
плана изцяло. Чрез Агро 
банка — Белград успях
ме да обезпечим оредст- 
Еа само за 65 крави, но 
през настоящата година 
ще 'се погрижим да из
пълним желанието и на 
останалите производите
ли, желаещи да отглеж- 

крави-симонталки. 
Цената на досега набаве
ните крави не е висока 
— 550 000 динара, а в 
срок от 5 години произ
водителят, който е взел 
крава-сименталка трябва 
да върне на кооперация
та стелна юница, с при
близително същото каче
ство.

повече

•гта на страната.
Ц. Димитров

„НАПРЕДЪК“ и пр.
Да кажем, че Влади

мир Костадинов е и об
ществено - политичеоки 
твърде деен. Член е на 
Съюза на комунистите. 
Бил е секретар на пър
вичната партийна орга
низация. Понастоящем е 
делегат в Съвета на, мест
ните общности в Общин- 

Боси-

около 200 ха площи. Уе-дация «а 
дрявайетто на площите ще станс на 
повече места в общината:
Извор, Райчишавци, Рздичевци . .. 
За целта ще бъдат изразходвани 
иад 93 милиона динара.

. За осъществяването на тази зада

• ..От 1100-те овце, колкото пона
стоящем има в овцефермата на бо- 
силеградоюи „Напредък", около 450 
ое обаппиха през първата полови- 

септсдавпи миналата година,

Росен,. дат

ага на
а останалите увеличават стадото 
сега. От обашнилитс се през септем- 

200 апнета са продадени
ската скупщина в 
депрад. Построил 
съвременна къща. Има 
'електрически ток, телели 
зор, хладилник, и други 

и съвременни

ча „Напредък" купува, подменя и — 
продава площи. От продадените 
площи средствата ще изразходва за 
купуване. За един квадратен метър 
площ тя плаща 15 динара, а за 
толкова и продава. Публичен _търг 
за продажба на площи ще бъде 
проведен в края на февруари.

В Б.

на си еври
домашния пазар, а останалите .щс 

за възпроизводство.служат

бооилолрадрка оелскоото- дпарати 
мебели. Така чс наисти
на животът му много не 

от този в

• Тази
организация за .производст- 

капаци-паиска
но на храна за овцете ■

фермата с за 4 хиляди ов- 
щс извърши арон

Наред с гази акция ко 
„Будучмост" 
широка ак-

сс различава 
града.операция тетът на 

це и 500 .козиразгръща и 
пия за по-съвременно от- 

добигстжа.
м. я.

глежда!не на
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ГОЛИНА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБ 
ПРОДЪЛЖАТ ГЕОЛОЖКИТЕ 

РУДНИТЕ ЗАЛЕЖИ
ПРЕЗ ТАЗИ 
ЩИИА ЩЕ 
ПРОУЧВАНИЯ НА

ДИМИТРОВГРАД

НАСКОРО ЩЕ ЗАПОЧНАТ 

„СРЕЩИ НА СЕЛАТА ’87“
НЕОБХОДИМИ СА 

327 МИЛИОНА ДИНАРА
и. активностите за изуча
ваме възможността за ек 
сплоатация на фосфатите 
в Лидана.

За реализиране ма цел 
необходими и зна-

досегаПостигнатите 
резултати в проучавансто 

залежи
Под това название вс 

че няксшко години наред 
най-напредничавите мес 
тни общности в Димит
ровградска община пре- . 
мероваха сшги, а в ход с 
подготовката и за тазго
дишните срещи. Органи
затори на срещите ще 
бъдат Общинската кон
ференция на Социалис
тическия съюз, Общинс
ката конференция на 
Социалистическата мла
деж и самоупраеителната 
общност за култура й фи 
зическа култура в Дими 
тровград, а реализатор — 
местните общности съв
местно с местните орга 
■низации на Социалисти 
ческия .съюз и Съюза на 
социалистическата мла-

рудиитс 
Бошлеградока

на
об-11

орисита- 
повсчс да се тюл-

щииа и та са
чителяи средства — 327 
милиоша динара. Очаква

цията
зуват домашните източни 
ци, през тази година 
тази община ще ос ус
кори с проучавансто 
залежите. По-точно, през

н
се тези > средства ■ да се 
обезпечат от няколко из 
точници: Републиканска 
та СОИ за геоложки пр 
оучшания, Фондът за на 
сърчаванс развитието на 
икономически изостана 
литс краища и заинтере
сованите организации 

за екоплоатация на тези 
рудни залежи.

на
годината щс продължат 
проучванията, които зн

и предишнияпочнаха
ородмоорочон период — 
на олово и цинк, волф- 

прафит и кварц.
че местна общност, коя 
то победи в „Срещите па 
селата” ще получи п 
20 000 динара за погас- 
ване на пътни разноски. 
Вече е известен и кален 
дара на срещите. Той 
е следният: да 7 февруа 
ри в Лукавица ще се сре 
щнат Лукавица-—Белеш, 
на 8 февруари .в Гоин- 
дехл — Гоиндол—Желю- 
ша. Вторият кръг ще ста 
не на 14 февруари, кога- 
то ще се срещнат Желю 
ша—Гоиндол и Белеш— 
Лукавица, на 13 февруа 
ари. В третия кръг: Го
индол—Белеш на 21, а на 
22 февруари ще се орещ 
нат Лукавица—Желюша.

На 28 ще се проведе чет 
въртнят кръг от състеза
нията и то на 28 февру
ари Белеш—Гоиндол и 
на 1 март Желюша—Лу
кавица. В петия кръг щс 
премерят сили Лукави
ца и Гоиндол и на 7 и 
8 март — .Желюша—Бе
леш. В .последния кръг, 
на 14 март ще се срещ
нат Белещ—Желюша ,и 
на 15 март: Гоиндол—Лу 
кавица".

С жребие ще се реши 
кои две местни общно- 
.сти ще изпълнят програ 
мата ои в Центъра на 
култура в Димитровград 
„25 май".

рам,
При това щс продължат

ИЗ ООСТ „СЛОГА” В БОСИЛЕГРАД

ДВА НОВИ МАГАЗИНА?деж.
В тазгодишните „Сре

щи на селата 87" които 
Ще започнат на 7 февру 
ари ще участвуват чети
ри местни общности (Лу 
кавица. Гоиндол, Белеш 
и Желюша), а се съ
ревновават в следните об 
лаеги:

Оонов/ната организа 
ция на сдружения труд 
за търговия и гостилни- 
чарство „Слога" в Боси
леград е запланувала пр 
ез тази година да изгра
ди още два нови магази

още по-голяма ако се 
има предвид, че броят на 
пътниците през граница 
та постоянно се увелича
ва, както и фактът, че сг
радата в която е помес
тен магазинът в Дукат е 
пред рухване.

За изграждане на тези 
обекти тя

съревнование в 
чподготовка. на културно- 
забавни програми,' уреж 
дане на помещения и ор 
ганизации, викторина с 
тематика от 
та и

на: на гранично-пропуск- 
вателния пункт в ' Рибар- 
ци и в с. Дукат. Необхо 
димостта от изграждане
то на тези магазини

е запланувала 
да изразходва 10 милио
на д инара.М. А. е В. Б.революция 

социалистическото 
изграждане на страната, 
'Спортна част и масовост 
•в културно-забавния
1ВОТ.

СЛЕД РЕОРГАНИЗАЦИЯТА НА „УСЛУГА" В ДИМИТРОВГРАД

Комунаяац“ самостоятелен - боклук до гуша
Още на 15 декември ми дачи, но поради разни 

палата година на проведе обективни а повече субе 
пите референдуми трудо- ктивни слабости едва ли 
вата организация „Уелу- изпълняваше функцията 
га престана да същест- си, Недостигът на сред- 
вува. Именно, тъкачният ства като основна пречка 
цех се присъедини към за успешно провеждане 
„Свобода", „Хлебопекар на задачите продължава 
ницата“ към „Търгоко- 

■ оп", а „Комуналац“ 
на самостоятелна

жи
13

В културно-забавната 
част ще бъдат застъпени: 
изпълнение на

А тъкмо последното 
случва през последните 
три—четири меоеца.

Именно, вече четвърти 
месец в.повечето

боклукът не 
изкарва. Безредно 
вените контейнери на де 
сетина места в града ви 
нани са препълнени, 
ло тях постоянно 
бират кучета. На 
приличат тези места най- 
хубаво .свидете лс-щув а 

снимката от улица „На
йден Киров", която пред- 
сташлява главната 
■врата в 
неточната 
къв е , 
йнерите

се карване на кехнтецнерите, 
не може много да се пое 
тигне. Но сигурно е че за 
един дон тракторът 
же да изпразни поне 
трети от

танцови 
състави, инструментални 
изпълнения, изворни на 
родни пеши, 
шии, революционни 
ни, .хумор, а ще се дават 
точки и за общо впечат
ление на изпълнените то 

ч чки.

мо-улици врецита- 
пес двеграда се _ контейнерите 

(те са девет на брой). Не 
може да се приеме

поюта-
и след реорганизацията. 

оста Ефектите
опра

вданието на компетентни 
те, че тракторът 
лен' че няма кой 
боти

от въвеждане 
трудо- ' на комунален принос ще 

ва организация, чиято ос се почувствуват най-веро 
новна задача е да се за- ятно 
нимава с

а око 
се съ- 
какво

е разваГолямо внимание се от
деля и на викторината,

- материал за която
да ра- 

с него, ако той цялкъм края на годи 
ната. Това обачепод

готвя. организационният 
комитет на срещите, 
спортната част на състе
занията ще бъдат застъ- 
•пени следните дисципли
ни :тенис на маса, тегле 
не на въже, хвърляне на 
камък, скок на далечина, 
шахмат. Успешността на 
■изпълненията ще оценя
ва жури от три члена.

Предвидени

комуналното 
уреждане и чистотата на

Ден с един 
тейнер прекарва 
°т ра^рущената 
Центъра. Никой 
ъив това да 
на заетите 
лац", но

не зна 
чи, че до тогава „Кому
налац" не трябва да под 
държа водопровода или 
да не изкарва боклука.

празен кан-
тухли 

■сграда в 
не е про 

се помогне

В града.
ООСТ „Комуналац" и 

досега имаше почти съ 
щите компентонции и за

входна 
Димитровград от 

страна. А та- 
случаят и

„Комуна- 
ако двама—три

в

с конте 
на улица „Хрис 

то Ботев", пред Здрав- 
НИя дом. Ясно 
тейнерите са 
за събиране 
чо как

работници 
'на работното си 
прекарват 1 
тви лица, а боклукът 
улиците стои,
Рно не е

ма но време 
време 

час-тухли «ае» че кон 
поставени 

на бо!Клук,

то живеят «а петстотин д^ОПравДано е, ако пора 
метра от тях да се опра- ^Услуга“?™™334™™ на 
ят с>с същия. Всяко ПГ. У а ое чака- «еща-

макинство има не само Да д,ой«ат в ред“ па
обикновени кофи но ие- Да се Ла:б°™. Мина

ламаринени бурета пт ва,Щит? през Димитровгр 
по 200 лИтра. ™ от ад пътници, 
четири месена “ за со препълни НаЛЪЛН0 

Яоно

по
това сигу 

в ред. Още пог
са и наг

ради. Всеобщият победи
тел в „Срещите на 
та" ще получи 
от 100 000 динара, второ 
класиралият се 'ще полу 
чи 50 000 динара, 
то останалите

села- 
награда

дока-
линагради 

допълнително ще опреде 
ли Председателството 
ОК на ССТН в Димитров 
град. Известно е

а те не , са 
малко, ще запомнят 
Да така както 
момента

че чистотата
на гра- 

го видят в 
когато минават

Дали знаят в „Комуналац"
е половин здраве?също,

мипн „ е' Че с един Ка- 
Ш(Яя -Ч«*пор за пре през него.

СТРАНИЦА 8 А. Т.
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ИЗБОРНА АКТИВНОСТ В МЛАДЕЖКАТА 
РОВГРАД ОРГАНИЗАЦИЯ В ДИМИХ г

ЗЛОБОДНЕВНО

Шанс за кадрово възобновяване Одисея на висшиста
От средата на януари 

в младежката 
ция в Димитровград за 
почнаха предизборните 
активности за избиране 
на председател на Общ 
иноката конференция и 
секретар на Председател 
сивото. които ще продъл
жат до края на месеца.

ция на Съюза на социа- дат проведени и избори 
листическата младеж в във Фериалния съюз, ко 
Димитровград ще се про иго е колективен член на 
ееде до 15 февруари т.г.
Ведно с изборните акти
вности в младежката ор 
ганизация трябва да бъ

За да напредва — 
реши да следва. .
Но какво?
Художник, лркар, адвокат?
Не бива — 
тия „занаяти"
нямат перспектива! . '
Физик, химик, инженер ?
Към тези професии 
беше песимист, 
хрумна му идея: 
ще стане .деоиомист!
Седем години следва той 
„без -сън, без покой".
На оедмата година каза: 
„Кон-ец!
На ученето -сложих венец!"
На бащиния дом плахо позвъня, 
но бащата, -смаян, 
сина -си не позна?!
Плешив,' с приведена стоика,
-с плътни очила •— 
скъп спомен
за студентсжите теглила. 
Роднини, приятели, другари, 
за проблемите ои намерели лек, 
-му дадоха 
полезен съвет: •
„Не е важна диплома,
не е важен ум, ■ •
днес трябва да имаш
голям чичо, вуйч-о щги кум!"
Нашият висшист -се Стъписа —
„Това не в ред!"
И в Бюрото се записа 
да не му е съклет.
А там, на Бюрото, 
иевидим-о, полека 
икономистът о-старя 
за няколко века!

организа-

мла-дежката организа
ция.

А. Т.

Преди една година 'бя
ха проведени избори в 
Съюза на социалистичес
ката 'младеж, 
на които бяха

по време 
избрани

председателства на общ 
ин-оките конференции и 
председатели и 
ри. Председателствата са 
избрани с

секрета

времетраене 
две години, а предоедате Трудовите акции са своеобразно училище 

на младежталите за период от една 
година. Допусната е въз
можността да бъдат пре
избрани за 
дина. Именно За това в 
предстоящия момент се 
провеждат избори за пре 
деедатели на ОК на ССМ.

СРЕДНОШКОЛЦИТЕ ИМАТ ТРУДНОСТИ 
С ПОМЕЩЕНИЯ

още една го-

С едно начинание решават 

два проблемаТези избори могат и 
трябва да бъдат шанс за 
кадрово възобновяване 
н "възможност за критич 
на оценка на активност
та на всеки член на ръ
ководството на младеж
ката организация и анга 
жираността им за изпъл- 

, няване на конкретни за
дачи. На заседанието е по 
дчертано че особена акти
вност по време на избор 
иите активности се очак 

' за от младежите, членове 
ка Съюза на комуни сти-

Средношколският об-. 
разователен център „Ив
ан Караиванов" в Боси ле 
град полага усилия и по 
•%ггига резултати в уста
новяването на сътрудни
чество със сдружения тр 
уд. Осъществявайки про
грамата за школуване на 
кадри, необходими на сд 
ружения труд тази орга 
низация има и труднос
ти — няма достатъчно 
помещения, преди всич
ко кабинета. Но 
средношколска органи
зация не е всъстояние са

ма да реши тоя наболял 
въпрос, както и пробле
ма с кв ар ти ру вашето на 
средношколците.

В решаването на тези 
проблеми, с което да 
се подобри образовател 
ният процес и стандарта 
на учениците усилия по 
лагат не само обществе
но-политическите и само- 
управителни сили в учи
лището и общината/ но 
н по-широко. Целта им 
е с едно начинание да се 
р-ешат и двата проблема: 
да се изгради нова учили 

^ щна сграда, а сегашна
та да се преустрой за
ученическо общежитие. Вече няколко година! стта на социалист че-ска- 

1 при образователния цсн- та самоуправителна оис-
Нб тър „Иван Караиванов" тема, всенародната отбра

в Босилеград твърде ус- >на «и обществената само-, 
чтенгно работи Младежка защита, ролята .на обще 
тц политическа школа, отвело - политическите ор 
По този начин, оовеи ре- ганизации, полишческа- 

. довното обучение по мар та и делегатска система, 
исаизъм',. известен 
младежи и девойки ло- 
обсто-йно се запознават с

Радко СТОЯНЧОВ
V.
В ПОЛИТИЧЕСКАТА ШКОЛА ПРИ ОБРАЗОВАТЕЛ
НИЯ ЦЕНТЪР „ИВАН КАРАИВАНОВ"
В БОСИЛЕГРАДтазитс.

Изборното събрание на 
Общинската конферен- 90 курсистиГ

БАБУШНИЦА

Петима стипендианти иа 
Тнтовня фонд

За из1'ражда»сто 
ново училище са необ
ходими «ад 500 милио
на динара и главно нф 
ги. обезпечи Републикаис 
ката и Регионалната СОИ 
за средно насочено въз
питание и образование. 
Тъй като ка питал овложе 
шията в .извънстопанюкй- 
те дейности са ограниче
ни, сега от компетентните 
републикански органи и 
тела се търси позволение 
за изграждане «а обекта. 
Доколкото всичко върви 
според плана — казва ди 
ректорът на средношкол
ския
лев —■ изграждането на 
обекта ще започне през 
тази година.

Бабушнишка 
Титоиия фонд ще по-

В настоящата година от 
община стипендия от 
лучават петима учащи се. Това оа. Драган 
Стефанович работник >в металсобработващо- 
та трудова организация във Велико Бенинци 
„Балкан“, Алексаидар Чирич, работник в ка, 
Фекция Лисца", Верица Чирич, работничка 
в,ЦЧ»ш връх", Горан Кит^ович работиш 
в земеделската кооперация „Будучност л Ба 
бушн/ица и Домина Стояпович.

Наред е това ос ®ОДИ акция в органи
зациите на сдружения труд ?а 
на Титония фонд със зачленяванего в нег .
М н^о^кТ^атъцпо се проп= 
дира внедряването на Титовия

общности, къдсто също се чупь у

брой - маркещче ската теория, от 
революционното. минало 
на нашата най-нова исто
рия и историята на СКЖ.развитието на марисиче- 

ската теория и самоупра- 
вителната социалистичес Младежката политичес

ка школа има. голямо 
значение и за етодготов-

Да кажем и това, че

ка практика, с нашето ре 
волюцианмо минало и ис 
торията на СЮК. «ата на млади за постъп

ване в редовете на Съю
за на комунистите. Поч
ти всяка

Тази година политиче- 
посе шаватоката школа 

около 90 ученика от вои- 
чКите класове. Програма- ‘ младежи и двойки, кри

то покажат най-добри ре 
зултати и активност, ста- 

члопове на СК.

година онезицентър Ганче Васи-

та на школата се рсъще 
стаява. на 20 часа (по дна 
часа седмично) а 
че от темите са от обла

ците
терес към него. поне- ватМ. А. М.Я.В. Б.
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тш&сбвтшя *
И ВЪЗПИТАНИЕВ ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

В БОСИЛЕГРАД СКА ОБЩИНАЗАДАЧИ НА КОМУНИСТИТЕ В СРЕДНОТО ОБ 
РАЗОВАНИЕ

9Рационализацията на 

учебното дедо-нужност 

на днешното време
работата на отделни про
светни работници. В по
нечете случаи забележки 

намясто. Та-

Гориа Листна, Дукат, а 
иастоя- 
в соло

вПрез последните мякол 
в .основното 

възпита-
от началото на 
щата година и 
Райчиловци. До значитсл 
на степен е подобрена ма 

•основа

ко години 
образование и

Бооидеградска об
щина се отчитат оравии- 
телно добри резултати. 
С щедра помощ на общ
ността ежегодно се подо- 

■ брявзд. условията

те са съвсем 
ка например поради кра 

безотговорност на 
работници,

ние в
йиапатермалната 

просветните работници.
личен до-

обра- ред предвидените крите 
рии то едва ли ще може

просветните 
учениците от горнолисин 

подведомствено
С комунистите в

зователжьвъзпмтателна- Срсдиият им 
ход. както ни уведомиха 
в самоупранителната об- 
Щ1ЮСТ през

месеца от изтеклата

„Йсюип остане. окото
учйлище, .въпреки 
имат добри условия, са 
без топла закуска. Въ
просът тревожи още по
вече, ако се има пред
вид, че при училището 
има добре обзаведена ку

та организация 
Броз Пито" в Димитров
град тези дни водиха ра вредните 
зговор ДРАГАН АНД- лища е нужносг, която 
ЖЕЛКОВИЧ, изпълните 1рябва да бъде в духа на 

ЙОВАН

за оъз- че„Рационализацията на 
насочени учи- образдаатсл-питателно 

ния процес и ученичес
кия стандарт. При под:

училища

последните
три
делова година възлиза на 
около 95'000 динара.

Въпроии това, нерядко 
на различни - здеедакия, 
без оглед дали на дневен 

от обла-

ведомствшитс
село Бистър, Долна и 

Горна Любата са построе 
сравнително добри 

ученически интернати е 
ученически столове. Под
ходящи помещения със 
съвременни иунсиоки съ
оръжения има и в

днешното време, но да 
има предвид, и бъдеще
то, изтъкна Анджелковмч.

лен секретар и 
МЛАДЕНОВЙЧ, полита 

МОК
в

чески сътрудник в
СКС Ниш. Тема на раз ни хня със съвременни съо- 

Просветнитсна За съществуването на 
училище в Ди 

митровград има оправ 
дание, понеже това учи
лище е в крайгранична 

Междуобщкне .община и е училище на 
българската народност.
В този смисъл пред ко
мунистите в училището 
стои отговорна задача".

бяха задачите ръжения, 
работници в това подве
домствено училище, 
преки че ловечето от тях 
работят с намален фонд 
часове а получават пълни

говора
на комунистите в сред- средното 

насочено образова

род са въпроси 
стота на основното обра
зование и възпитание или 
не, могат да се чуят ' не 
малки забележки върху

въ-ното
.ние. Разговорът' е част 
■от подготовката на засе- под-

училищаведомственитедание на 
ката конференция «а ко
мунистите от Нишки ре
гион, За-комунистите 
ОВО в Димитровград то 
,ва бе удобен момент да 
се запознаят присъствува 
щите с проблемите, кои 
то в‘ече са налице с под 
гсхшвките за запланувана

заплати, просто нс искат 
да поемат задължения и 
да работят в 
поради което техните 
ученици да получават то 
пла закуска. Още пове
че, ако се има предвид, 
че не малък брой учени 
ци пътуват и по няколко 
километра.

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА
В кухи н ята.Марксически семинар за 

просветните работнициОсвен този и пробле
мът с недостига на сред 
ств^ за модернизация на 
образователния 
заетите в ОВО зацознаха 
гостите и с факта, че ли

ката и конституционнатаНа 18 януари т.г. в Бо 
силеград се проведе мар система”,
ксически семинар за про 
светлите работници от

процес.
За отбелязване е, че 

просветните работници 
от двете възпитателно-об

ната рационализация 
,средните наоочени 
лища в Републиката. Ка- чните доходи тук са ора® 
сае се за почнататъшно- 

съществув ане

учи- В самоуправителната 
общност за основно об
разование, култура, физи
ческа култура, детска и 
социална защита, ни уве
домиха, че няколко пъ
ти са търсили да се уре- 

4 ди този въпрос, има ре
шение и на училищния 

как по-бързо и по-успеш съвет, обаче резултати 
но да преодоляваме нас няма. Може би в случая 
тоящите обществено-ико трябва да се намеси и

Общинската скупщина.
М. Я.

о сно в-предучилищното,
■ното и средното насоче- разователни ведомства в 
но образование. Органи- общината проявиха - ооо- 

бе бен интерес, не само по

нително малки.
нато

А. Т.училището, понеже спо- затор на . семинара 
Междуобщинокият прос това, че масово присъст- 

ин .Еув аха иа семинара, но иВ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „МОША ПИЯДЕ” В 
ДИМИТРОВГРАД 1 ".

ветн (^педагогическия 
ститут в съдействие с Ре 
публиканския завод за 
подготовка и у съвършен 
етвуване на просветните 
работници от основното 
и средното образование 
и възпитание.

Съгласно

по това, че с отделни въ
проси се интересуваха за 
начина и възможностите,.Успехът на миналогодишно 

равнище комически трудности.
със средна бележка 4,09 

Ди- и класови ръководители 
ИВАН ВИДЕНОВ 04 ЛЮ 
БОМИР ДИМИТРОВ. В 
горните класове от V до 
VIII клас най-добри са 

бележка

програмата 
за идейно-политическо и 
марксическо образова
ние. просветните работ
ници от Босилеградска 
■община изслушаха три 
теми: Доктор ЙОВАН ГО 
РЧИЧ, професор на юри
дическия факултет в Бел. 
град и сътрудник в ф1нс-

М. Я.Зимната ваканция в ос 
«овното училище в 
митровград започна два В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ ДИМИТ

РОВ" В БОСИЛЕГРАДдена по-рано От ваканци 
ята на средношколците 
:— на — 14 януари и ще 
трае до първи февруари. У-2 — средна

3,63 и класов ръководи
тел БРАНКА ТАШКОВА 
и УШ-1 — средна бележ 
ка 3,62 и класов ръково 

РАЙНА ГОЛУБО-

Владнмнр Стоичков нов директор
Училищният съвет при оонопното училище 

„Георги Димитров" в Босилеград, на 
разширено заседание 
■седмица, избраха ВЛАДИМИР СТОИЧКОВ, за ди
ректор .на тази възпитателно-образователна 
ституция. Стоичков е родея през 1932 годинд 
ло Долна Лисииа. Завършил е, виеше педагогичес
ко училище — група математика в - Скопие. Член 
е на Съюза на комунистите от 1956

Според оценка «а съот 
ветните самоупраюител- 
ни органи в училището 
пропцамата за първото 
полугодие във всички ви

последното 
проведено през миналататитута за външна търтю 

Вия, изнесе сказка на те- 
„Проблеми 

провеждането .на Дългос
рочната програма за 
.икономическа стабшшза 
ция и нашите икономиче 

• ами отношения с чужби
на", Стрезо Колески, про 
феоор ,на факултета за та 
родна отбоана в Белград 
изнесе сказка на тема: 
„Марксическото учение ■ 
за субективния фактор е 
поглед на югославската 
теорця и практика", а 
СЛОБОДАН ПОПОВАЦ 
секретар на сдружение
то за конституцмонно п-ра 
во при Републиканската 
скупщина на СР Сърбия: 
„Промени в политичес-

дител
ВИЧ. Изобщо в цялото 
училище най-лош уопех 

стно. Общо взето уопе- имат учениците от подве 
хът в училището е добър дометеното училище в 
.със средна белешка 3,39 Омиловци — УП клас и 
.и в сравнение с първото оценка 2,42. 
полугодие на миналата Зимната ваканция пре- 
година е малко по' подавателите от основно 
добър. Най-добри са уче- то училище ще използу- 
ниците от втори клас ват за провеждане на се 
със средна бележка 3,97 минари в Ниш, на които 
докато най-слаби са уче ще вземат участие към 
ниците от седми клас сто преподаватели. На 
със средна бележка 2,81. традиционните „Януарски 
Една трета от записаните дни" на просветните ра- 
в училището са отлични- ботнищи в Белград ще 
ци — 400, а 265 са със лрисъствуват 5 просветни 
слаби бележки.. По. тра работника от Димитров- 
диция първолаците са град. 
най-добри и то 1-2 и 1-3

ин- 
в се-ма: в

дове е реализирана цяло

година и акти 
вен обществено-политически деец. Между другото 
е бил председател на .народната младеж в Боси
леград, председател на Общинската скупщина в 
Босилеград, секретар на. Общинската . 
вителна общност по пряка детска защита 

. ко пъти делегат в различни партийни и общински 
органи и тела. До избирането му за директор на 
основното училище, Владимир Стоичков бе п.чрек 
тор на детската градинка „Детска радост" в Боси
леград,

самоупра- 
1И нятсол-

ДооегаинниятГо ^ директор на основното училище
„ еорта Дим<итр.ов" в Боегглеград ЛАЗАР СТАМЕН- 
кл_)В, към края на 

в пенсия.
настоящата учебна годинаще заминеА. Т.

М. Я.
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Физическа култураЩп51/р>3) Въз основа 'на член 9 на Закона 
за трудовите отношения и чл. 7 на 
Правилника за трудовите- отношения 

ТО „Автотранспорт" Босилеград, а 
опоред изявената нужност, работни
ческият съвет на ТО „Автотранспорт" 

Босилеград на заседанието си, съ
стояло се на 8. 1, 1987 година прие 
решение да се обнародва

Обява

ТО „Електробосна" — Яйце, ООСТ 
„Феролегури", Комисията 
отношения обнародва

Обява

за трудови
на

ПОРТРЕТ НА СПОРТИСТ

Ветеранът не се
предава

за прием в трудово отношение за не
определено време

ТЕХНОЛОГ 
1 (един) изпълнител 
за работа в ТО „Електробосна", 

ЗА ПРИЕМАНЕ НА АВТОКОВАЧ — ООСТ „Феролегури" —- Яйце, във фа
бриката за абразивни пасти в изграж 
даже в Босилеград.

Кандидатите, покрай общите ус- 
Оовен със Закона предписаните ловил, предвидени със Закона, трябва 

условия, кандидатите трябва да из- Да изпълнявал? и отделни условия: 
пълняват и следните отделни условия:

. — училищна подготовка ВКВ или факултет, неорганична насока,
КВ автоковач.

С молбата кандидатите трябва да 
подадат следните документи:

— диплома за училищната подго-

стажант
двама изпълнители за неопределено 
времеЕдин от най-успешни

те членове на работниче 
ско-опортното дружество 
„Тигър —Д имитровгр ад’' 

Димитровград безспо
рно е ВУКАДИН — 
„ВУЛЕ" МАРКОВИЧ. Ро 
ден е на 31 август 1946 г.

с. Горна Крежина, край 
Нищ След

впият първенец е постиг 
нал 183 точки).

Досега общо е спече
лил 11 златни, 8 оребър- 

и 3 бронзови медала. 
Освен медалите

— да е завършил технологически
в ни

— да има три години трудов стаж, 
> — Да не е осъждан и, да не е под

• Следствие.
Със заявлението кандидатът тря

бва да подаде.: '
— препис на дипломата за завър 

шен факултет.

получил 
е и много, други призна 
пия, благодарствени гра
моти, похвали, дипломи 
и емблеми от страна на 
Общинския синдикален 
съвет Димитровград, ст 
релческата’ дружина .Дра 
ничар”. Общинския стре- 
лчески съюз. както и от

в
топка,

,—• кръщелно свидетелство,’
— съдебно удостоверение, че не 

е под следствие,
— удостоверение за регулирана 

военна повиноет,
— удостоверение от Общността 

за трудоустрояване,
— лекарско свидетелство

завършено 
средно текстилно учили
ще идва на работа в —

— удостоверение, за трудовия
стаж■

— удостоверение, че не е осъж-
страна на дружеството за 
спорт и рекреация на .ин 
валидни лица. От всички 
тези признания особено 
му е скъпа Дипломата и 
емблема на Председате
лството на стрелчедюия 
съюз на Сърбия, дипло
мата на ОСС Димит
ровград.

Покрай активно спорту 
Бане той е деен спортен 
работник. Изпълнявал е 
отговорни функции в 
стрелческата дружина и 
ПО на' Съюза на синди
катите. Получил е и ди
плома за сгрелчески съ
дия за Ю, 50.и 300 м до 
републикански ранг. Бил 
е един от главните ини
циатори за побратимява
не между стрелческите,, 
дружини „Нитекс",. от 
Ниш и „Граничар'.’ Дал 
е и значителен принос за 
развитието н.а спорта в 
ТО „Димитровград”.

дан и Че не ’ е под. следствие.
. Обявата остава открита осем дни: 

от деня на публикуването;:’
Заявленията’ с необходимите , до- Необходимите документи да

кументи се подават в срок от 8 дни 
от деня на публикуването на обявата 
във в-к „Братство", а на адрес:. ТО 
„Автотранспорт" — Босилеград — до 
Комисията за труд и трудови отно- .

се
изпращат на адрес: ТО „Електробос? 
на" ООСТ „Феролегури" — Яйце — 
до Комисията за трудови отношения.

Непълни и ненавременни докумен 
ти няма да се разглеждат.шения.

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 24 януари 1987 година се навършават 

ДЕСЕТ ГОДИНИ
ог смъртта на нашия скъп и никога непрежа- 
лим съпруг, баща и дядо

ТЪЖЕН ПОМЕН
НА 29 янари 1987 г. 

се навършава
ЕДНА ГОДИНА 

ст смъртта на нашата ми 
ла съпруга, майка, сест
ра, тъща и баба

Вукадин Маркович

ТО „Димитровград", ,къ- 
дето и днес работи като 
шеф на изчислителната 
единица в II фаза нишки.

„Вуле" започна рало да 
спортува. Най-много го 
привлича спортната стре
лба, както и тенис на ма 
са.'Тук постига и първи
те успехи на таканарече 
ните _ „текстилиади", кои
то се организираха меж
ду текстилните училища 
в Югославия. Тук спече 
лва и първите златни ме 
дали.

През 1965 година, ко- 
гато идва в Димитровгр
ад, става член на стрел- 
чеясата дружина „Грани 
чар". Оттогава па до 
днес не е пропуснал ни- 

, то едно състезание — от 
фабричните през общия 
ските до държавните пър 
веяства, Стрелял е поч- 

всички видове оръ-

Владимир Захариев Илчев
(1905—1977)

от Босилеград — Добри дол 
МинаЕат годините но скръбта по него никак 

не утихна. Горди сме на неговия светъл лик и 
споменът за него вечно ще пазим.

На този ден ще посетим вечния му дом в 
босилеградските гробища и ще положим цветя.

Вечно опечалени:
съпруга Стойна, синове: Васил и Сократ, дъще
ри: Круна и Милка, снахи: Данче и Нада, зе
тьове Генади и Любен и многобройни внуци и 
правнуци. ____ ___________________________В общинските РСИ, ка

кто при мъжете, така и 
при жените (треньор е на 
женския отбор) се изявя 
ва като отличен органи
затор на спортни състе
зания. Освен със спорт 
едновременно е активен 
обществен деец, като . е 
изпълнявал редица огго 
1,0рни длъжности. Завър
шил о школата на само 

„М.ИЛСНТИС

ТЪЖЕН ПОМЕНЦветанка
Алексова Изминаха 6 месеца 

от трагичната смърт на 
| нашия непрежалим съп

руг, татко, син, брат, зет, 
девер, чичо, вуйчо и те- 
тин

от Пстърлаш, Димитров
градско

По този случай на 25 
януари 1987 година в 11 
часа ще дадсм ГОДИ
ШЕН ПОМЕН па гроби 
щата в с. Пстърлаш. Ка
ним близки и познати да 
нрисъстнуват на панихи
дата ,

Благодарим на покой?

управителите 
Попович", както и Поли
тическата школа в Ниш. 
Носител с на Септември 
йска награда ма ОС Ди

Стоичко 
Стоянов

от с. Църнощица
Твоята честност, трудолюбие и родителски гри
жи ще останат

Съобщаваме на близки и познати, че на 
25 януари т.г. на гробищата в мах. „Прндол 
в 12 часа ще даваме шестмесечен помен, като 
още веднъж залеем със сълзи вечното жилище, 
ма скъпия ни покойник.

ВЕЧНО СКРЪБЯВАЩИ: 
съпруга Живка, оиноюс Драган и Славчо, роди
тели Драган и Битка, братя Стоян, Владимир 
,ц Янко, сестра Надежда, снахи Оофика и Вели
ка и многобройни племенници

ти е
жия, а най-много успехи 
е постигнал с въздушна 
пушка, с която е спече
лил най-много първи ме

митровград (1976 —• ди
плома), а с указ на Пред 

на СФРЮ

ста и златни медали.
В дисциплината мало- 

калибърна пушка е уча
ствувал и на републикни 

на СР

цицата за всичко, което 
е направила за нас. Ней- 

благоро-
вечеи спомен в нашите сърца.

ссдателсгвото 
получи медал за заслуги 

народа през 1986 го

пият светъл и 
ден лик ще живее вечно

ски първенства 
Сърбия в Белград, а в ди 
сьшшгаиата войнишка иу 

през 1981 година се

у нас.към
дина. Вечно скърбящи: 

Съпруг Васил,
Олга, Лена и Сида„ сес
тра Верка, брат Влади
мир, зетьове: Тодор, Си- 
ииша и Милко, внуци и 
г.нучки.

дъщери:
Следователно ветеранът 

получил, но не 
А има какво 

младите

шка
квалифицирал и за Я'ьр- М1НОПО е 

се предава, 
да покаже иа 
поколения.

жадното първенство във 
Вареш, където е постиг
нал солиден резултат (от 
възможните 200 спечелил 
168 точки, докато държа

Д. Стапров
СТРАНИЦА И
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ШШсатиРа * забава М
<п. ч• НАШЕНСКИ ИСТО 

РИЙКИ

Специалист за 

фаянсови плочки БРУЬЕНашенци, работещи в 
чужбина, строят си къ
щи в ДимитроШ'рад или 

* околдато ©ела. Едип от 
тях построил си също къ 
ща и когато трябвало да 
уреди банята,. повикал 
майсггор за фаянсовите 

' плочки. Майсторът, след 
като дошъл, изморил ба
нята, казал на домакина 
колко квадратни метра 
плочки да купи.

Тъй като нашенецът и 
сам горе—дояе се разби-

Беж бате. да бегаме ® мерките, видяло
* “ " му ое много. Казал това

на майстора, но той бил 
упорит.

— Добре, аз ще взема 
плочки колко казваш. 
Обаче ако са повече ще 
ги налепиш и по тавана. 
Ако пък са точно ще ти 
заплатя двойно.

Майсторът се съгласил. 
Затова днес нашенецът, 
за който става дума, е 
сигурно единствен в 
града и околията, чиято 
баня е облепена с плоч- 

■ ки и по тавана.
Записал (и видял) А. Т.

млого прияте-Нели знайеге дека чимам 
л.и. Е ама, ако приятел>и не ©е посечую често 

заборавл>аю. Та бъш заради 
това и я запе преди йсдиу иедсл>у ■ 
сйс при мойтога старата наборлию, бай Вене 

Босилспрадокю. А ясно да яесъм ептен по- 
пай-лошето време да идем на г-о-

оно почну да се
та на го-

лх*«*ас~
>од

Ф. ПАВЛОВИЯ щурел па по 
ойс, има си повод. Я и бай Вене, нели смо~ 

„стари кадар" и покрай новуту Годину сла- 
„старуту" Нову годину (те бре на 

ванули ред йоще мло 
го одавно — йедну годину ок при мене дооди 
на гоейе, другуту я при шега и тека се редуие 
мо. И нема, ни вроме ни нища не може да ни 
опречи да се найдемо на Васулшцу и да се 
цвърцамо до дно и, разбира се, да се 

муйе и незгодийе.

• 1

си
НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ 1ВИМО си и 

14 януар...) Тека смо си

Двама братя боравци (жители на с. Борово, Ди
митровградско) отишли в съседно село по някаква ои 
работа. Потърсили стопанина, но вместо той пред тях 
изникнало голямо черно куче и ги подгонило Братята 
хукнали да бягат, а кучето ги сподкрмло.

на-
ожалимо

(И повалммо за ове
Тека например лани ка дооди бай—Вене 

при мене я реко, че’ га изненадим и че га од- 
ведем у новоотвореният хотел у Звоноку бан>у. 
Ем да се окупемо, ем да се видимо с нашето- 
га зайедничког приятелка Лилчу сликаратога, 
ем да видимо новият хотел... И кво би? Кво 
че буде, обрука се начисто. Нити хотелат ра
боти, нмти ое окупамо. Додуше нацвърцамо се 
при бай—Лилчу, ама я се обрука та обрука.

Бягали братята и от страх не се .обръщали назад. 
Междувременно черното куче се отказало да ги гони, 
а подир тях спуснало друго бяло куче. По едно време 
единият от братята се обърнал и като видял по пе
тите им тича бяло куче изникнал на брата си:

■— Беж. бате, да бегаме, кучето се съблекло по
риза I

Записал: 
Стефан Николов ОнЕ, ама са се па обрука бай-—Вене. 

решил да 'ме одведе при шеговога приятел>а у 
Вожицу.Въпрос без отговор чеакия сезон и хотелът в Звонци бъде 

готов да приеме първите ои гости!
Седомо у аутобусат — та У Вожицу. А 

бай—Вене синдрак цел пут ме подира и за- 
въркава ко се я лани обрука. Па каже. кихо 
у Боокицу има ове, кико че ни дочека н.егови 
ят приятел, кико незнам кво и незнам то. А 
я само Йутим ко... Е -ама ка стигомо у Божицу 
|0но приятелят одма од врата уока: „Носите ли 
ймбрит; от.и тука ни у йедну продавницу нема 
Йгабрит, а нели знайете дека без Еибрит не-

?. ПардонНеотдавна, на сеоия на Общинс
ката скупщина в Бабушница един де
легат постави въпрос:

— Вярно ли е, че<
Пирогг изразходва 
получени за хотела. Шев 
и за други цели?я^?

Някои ди< танга при обсъжда- 
1а в. „Братство" за 
570тлравиха забележ

ки сатирата

го. о-
№

[ок; вшшшш
можемо оган, да накладемо, а ако неможе 
оган> да накладемо, не може ни месото да ис- 
печемр..."

Отговор не получи. Научихме, че 
Общинската скупщина се обърнала 
за отговор с писано към „Сърбия" в 
Пирот. Оттогава се проведоха две се 
сми —■ отговорът не пристигна...
кт. ' '

— Е, сигурно нямаше да имат за
бележка тези критици, ако вместо на 
последна, намереха себе си на пър
вата страница на веотника — прокоме 
нтира тази оценка редакторът на „Ху 
мор и сатира".

Кво да ви разправл>ам по-натам. Бай- 
Вене само що не потъну уземи од орам. А.ме
не од йедну страну ми жал, а од друту страну 
ми па йев дека се и бай—Вене обрука...Дано до започването на туристи

I /жчлетров---------------------------------------------
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