
Бря-тстНо С указ на президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство” е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен венец таъ 
за особени заслуги в област- Тк 
та на информативната игра- 
фическа дейност и за при- ^ 
нос в развитието на братст
вото и единството между 
нашите народи и народности
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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЪЮЗНАТА КОНФЕ 
РЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ ЗА ДАНЪЧНАТА ПОЛИТИКА

НИШ: ОТ РАЗГОВОРА НА НОВИЦА ФИЛИ 
ПОВИЧ С ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ И СЕКРЕТАРИ 
ТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ СИНДИКАЛНИ СЪВЕ 
ТИ В НИШКИ РЕГИОНЗа по-справедливо 

данъчно облагане №1 Е ВРЕШ 31 

ВРШКШО1ЕКТВУМНЕ• НЕОБХОДИМО Е С ДАНЪЧНАТА ПОЛИТИ
КА ДА СЕ НАСЪРЧАВАТ ОНИЯ, КОИТО ПО-ДОБ
РЕ РАБОТЯТ И В ПО-ГОЛЯМА СТЕПЕН ИЗПОЛЗУ
ВАТ МАШИНИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА

предложено и премахва
не на общинския данък- 
оборот и въвеждане на 
единни данъчни размери 
за данъка в страната за 
стоки за широка потреб
ление и от значение за 
жизненото равнище на 
гражданите.

— Няма време за кон- 
оценяване, 
само може

статации 
понеже това 
Да спира акциите. Тряб
ва да се напусне форумна 
та работа и синдикални
те ръководства да се на
мерят сред масите. Защо 
то, само със 
целта не може да се пос
тигне

и
Данъчната 

трябва да направи тежък 
живота на ония, на кои
то и машините се. ползу
ват със „синдикално пра 
во" на 42-часова трудова 
седмица, а коренно да 
облекчи от данъци ония 
колективи, в които маши
ните работят двойно по- 
врче или непрекъснато.

Тази част от тзърде ар
гументираното 
ние на Светозар Рикано- 
вич, съюзен секретар за 
финанси, предизвика най- 
гол ям интерес на прове
деното на 5 февруари за
седание на Председател
ството на Съюзната кон
ференция на Социалис
тическия съюз, на което 
се разисква за 
та политика.

те на Риканович, са ин- 
флаторни, или много ефи 
касно защитават данъко
платците от инфлацията, 
и оттам идва стремежът 
към данък-оборота, на
пример.

— Данъчната система 
и данъчната политика — 
дсбавн Риканович — ка
то ярко класов въпрос по 
време на икономическите 
затруднения у нас, по- 
псдчсртано се разреша
ват във вреда на работ
ническата класа. Това 
сочи, че съществуват го
леми недостатъци на да
нъчната политика и мно
жество върху нея основа
ни данъчни политики. Би 
могло да се доказва, че 
материалната основа на 
нашите социални разли
ки по същина не е осо
бено голяма, но бих ка
зал, че е от съществено 
значение разорителното 
морално действие и по
следици, които тези нео
снователни социални раз
лики предизвикват в об
ществото.

Налице е неспособност 
та на обществените ин
ституции да овладеят с 
екстра-дохода и на служ
бите по обществени при
ходи да захващат рента
та, обективно да разпре
делят да-нъка, да утвър
дят
имущество и приходи от 
него, да овладеят с неле
галните облици на стопа
нисване,

С измененията и до-

политика

И СОЦИАЛАТА 
В ЦЕНАТА становища

— Необходимо с да сс 
обезпечат по-разноправ- 
ь: I условия на стопанис
ване и затуй синдикатът 
се застъпва за единен 
концепт, който трябва 
час по-скоро да се прие- 

напомни Мария 
Тсдсрович, председател
ка на Съюза на югослав
ските синдикати. Синди
катът, също така, се за
стъпва за въвеждане на 
„синдикален данък" за 
ония, които не използу
ват достатъчно машини
те, а ония които ги из
ползуват в по-голяма сте 
пен, да се намерят в мно 
го по-добро положение.

Сочейки някои нелоги- 
чнасти в досегашната да
нъчна политика, д-р Ни
кола Узунов изтъкна, „че 
у нас личният доход вре- 
още е основа за мно ю 
даждия. Необходимо с 
данъчната система да сс 
използува за социална ю 
лигика, вместо социа 1а 
да сс внася в цените 1 ск
алната лихва и др."

Изтъкнато беше, чс с 
необходимо занапред да 
бъде премахнат в общи
ните данък-оборота, 
щото само пр 
та година той1 е достг- 
иал сума от 148 милигр- 
да динара, а общият да
нък от селското стопа ют 
во възлиза не само 18 
милиарда динара. Но ос- 
става открит въпроса, сой 
ще навакса тези пари на 
общините?

Председателството на 
Съюзната юонферс! ция 
на социалистическия съ
юз прие решение все шик 
„Борба" до края на го
дината да се печата на 
крилица в Белград, а на 
латиница в Загреб,

изтъкна предсе
дателят на Съюза на 
синдикатите ,на Сърбия 
Ноъица Филипобич.

В разговора, т.е- догово 
ра (заседанието всъщно
ст бе договор за акция) 
на председателя на Съю 
за на синдикатите на 
Сърбия с председателите 
и секретарите на общин 
ските синдикални съве
ти в Нишки регион, кой 
то се проведе на 6 т.м. в 
Ниш най-много стана

изложе-

ме
Новшуд Филнпович

самоуправителните об
щи актове с Обществения 
договор за дохода, дохо 
дното и самоуправително 
свързване на сдружения 
труд.хзапаззането на жиз 
неното равнище, инфор 
мпрането и' осъществява
нето на тазгодишната 
Резолюция са .едни от 
най-значителните въпро-

данъчна-
Риканович дума за настоящата и пре

дстояшята активност на 
първичните и общински
те синдикални орган из а 
ции и органи. В тази ак 
тивност

при това напомни, „че 
някои опити за укрелва- 

икономическата 
чрез

не на
принуда и мотиви 
данъците по-пълно да се 

мощностите
разпределение

то на дохода и личните 
доходи, съгласуването на

си.използуват 
са направени с най-нови
те изменения на догово
ра на републиките 
крайнините, които са в 
процедура".

(На 3-та стр.)

и по-

ИЗРАЗХОДВА, ОНЯ КО
ЙТО НЕ ЗАРАБОТВА

САБУШНИЦА СУ Р ДУ ЛИЦА

ПО-ЕНЕРГНЧНО НАМАЛЕН ЕР(ЯТ 
НА ТРУДОВИТЕ

Нашата данъчна систе- 
политика СРЕЩУма и данъчна 

са градени върху основи- 
потре-

съп щетвув а.1 гето на

СЛАБОСТИТЕ ПОВР ЕДИте на засилената 
бителска лакомия на дър- !а-

сз изток иа-частижавата и на ония 
на обществото, които не 
създават, но изразходват 
дохода. Затуй фискална
та функция на тази сис
тема е

сгр. 6стр. 4

пълненията па договори
те за данъците сс пред
виждат повече потопи: 
вместо досегашните 50 на 

основен данък-обо- 
настоящата

В цеха на Електронна промишленост в Боси- 
поград ; 'така ефикасна и 

изтъ- ЗАПОЧВА ПРОИЗВОДСТВОТО 
НА ПВЦ-К0НДТНЗАТ0РН

така доминантна — 
киа между другото в уво- 

Све-
сто
рот, вече в 
годила в изворни прихо
ди на Федерацията, ре
публиките и покраймиии- 

25 на сто, разбира

дното си изложение 
тозар Риканович. 
ният секретар за финан
си посочи, чс към 
както той казва с„сувере

Съюз-

стр- В8000,
те с
сс, при съответно нама
ляване в социалистичес
ките републики и покрай 
нипитс в бюджета на Фе
дерацията, При това е

пълноти» носители на 
мощия" въвеждат и 
плащат данъци и облага
ния! Основите и видове
те данъци, според думи-

МЪЛЧАЩИ" ТЕЛЕФОНИна
ГГ
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НАС |и нI ГПО СВЕТА
във ВТОРАТА ПОЛОВИНА ПА ФЕВРУАРИ

Франц Враницки в Югославия
По покана от предсе- Тона щс бъде пър?ата

ллтоля на Съюзния из- среща «а председателя да 1 сля « „„ Гмозиия изпълните-пълиителои съвет Ьраи- иа съюзи я - и
ко Микулич съюзният ка леи смет е но и ^ 
,'щлср па Република Ав йски канцлер, и продълже 
стрия д-р Фра«Ц Ирм™ ние на устанда".ия 
цки щс направи официа- тически Диала_ на висо
дпо приятелско тюсеще- ко рашише, ^които^грас 

Югославия във ,вто важна роля р 
половина <на фовру- »« югосланско-австриис- 

кото добро съседство.

НАЙ-НОВАТА АМЕРИКАНСКА ЯДРЕНА

КОМИСИЯТА ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ
°Т ЗЛЦКДНАИСКС И ^ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА В ССВР
ПРИ

Нарушено доверие
се отказва от политиката 
на отричане .па македон
ския народ и на 
донското национално мал 
цинютво в НР България, 
като непрекъснато прис- 
своя.ва историята, личтгос 
титс и културната съкро
вищница на македонския 
народ, а вековната му бо 
рба на „македонските бъ 
лпарн". Напоследък 
България интензивно ос 
издават публикации м се 
излъчват 
предавания, 
на които сс фалшифици
ра историческата исти
на, отрича се македон
ският на;род и се прис
вояват македонските бор 
ци за национално и кул
турно възраждане.

Ясно е, че тази актив
ност .на България не до
принася за укрепването 
на отношенията ни и за 
създаване атмосфера на 
доверие и взаимно разби 
рателстшо като основа за 
разрешаване на открити
те въпроси.

Зачестилите действия на София, целта на конто 
е отричане на македонския народ и на македонското 

България, никак не допринасят за раз-

поли

ма.ис-малцмнетво в
решаването на откритите въпроси

Югеславоко-българските ствувоне на. целокупното 
югославско-българско съ 
трудничество. В този кон 
текст е подчертан при,но 
сът на социалистически
те републики Сърбия и 
Македония, чиито наро- 

като непосредствени 
съседи на българския на 
род, имат особен инте
рес за - укрепване на от
ношенията и сътрудни
чеството на Югославия с

ние л 
рата
при.отношения и сътрудниче

ство бяха тема. на състо
ялото се към края на ми 
налата седмица заседание 
■на Комисията за между-

СЛЕД
ГЛОБА «

Край на съветския мораториума
народни отношения при 
Централния комитет 
СК в Сърбия. Константи 
рано е, че икономическо 
то сътрудничество се раз 
впва успешно и че съще 
ствуват редица инициати
ви и предложения за по
нататъшно

ба от началото на съветс 
кия мораториум.

Стувстският съюз обаче 
отказва от предло-

впа американци. 11ай-.новата 
ска ядрена проба, извър 
шепадга 3 фезруари в Не 
пата, принуди Съветския 
съюз да обмисли за ире 
кратяваие на собствения 
си мораториум върху пр 
обитс с ядрдио оръжие. 
Тсоа навярно ще се слу
чи доколкото САЩ извър

телевизионни 
с помощта

не се
женията си Да бъдат заб 
ранени пробите с ядре
но оръжие, да бъде прек 
ратена надпреварата във 

да бъче

тази съседна ни страна- 
Официална София нсусъвършен-

мъоръжаване и 
осуетено 
й в спокойните засега ко 
смически пространства.

• ЮГОСЛАВСКА НОТА
Отговаряйки на въпроси на журналисти

антиюгославоките .филми, излъчени по бъл-

прсместването
във

връзка с
гарската Телевизия, официалният представител на

работи Алексан-
пгат и 33-та ядрена про-

ЮГОСЛАЕИЯ — КИПЪР
Сътрудничество за пример

Съюзния' секретариат на външните 
дар Станич заяви-.

„По повод антимакедон,ската и а нти югославска 
телевизионна оерия „Страници от една история" Юго
славия още на 6 ноември 1986 година връчи нота, 
която бяха посочени вредните последици на тази дей 
пост за отношенията между двете страни. Изразена 
бе надежда, че излъчвамието на серията ще бъде пре 
кратено. Това обаче не се случи.

С присвояване на 
торията на македонския народ София доказва абсур

с възможности за още 
по-всестраното им разви-- 
тие. Това налага активна
та позиция на двете не
обвързани страни и обета 
ковката в Средиземномо- 
-рието. Оснозите на при
мерните отношения меж
ду Югославия и Кипър 
сложиха президентите Ти- 
то и Макариос, които бя
ха между основоположни 
ците на движението на 
необвързаните страни.

Съюзният секретар на 
I ъ,Нишите работи Раиф 
Миздаревич на 1 и 2 фе
вруари бе на официално 
и приятелско посещение 
в Кипър по покана на ки
пърския колега Георги. 
Якс-ву. По вр«ме на посе
щението той води разго
вори и с кипърския пре
зидент Спирос Киприяну. 
В разговорите белатерал- 
гнте отношения бяха оце 
пени като много добри

в

Ръководейки се от изве 
■ сините принципи на поли 

дният си тезис за разделеност на българската на- тиката си за добросъссд- 
ция- Това поведение на НР България не само че е стсо, Югославия приемст- 
в разрез с добрите отношения между двете страни, 
но е и дълбоко противоречиво на официалната поли 
тика на НР България за сътрудничество на балканс
ките страни и стабилност на този регион, -калето и на 
духа на Заключителния документ от Хелзинки".

личности и събития от ис-

вен-о проявява готовност 
за по-нататъшно укрепва 
не и усъвършенствуванс 
на отношенията си със 
съседна България.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИТЕ СТРАНИ ВЪВ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА НАСТОЯЩОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ
__Ъ      -■  -ТА Ч-.Ц-Д» Г-ДЬ-.--:---'.

Години на|големи предизвикателства
клея

• СЪЗДАДЕНАТА БЛАГОПРИЯТНА АТМОСФЕРА ЗА ПО
ЛИТИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОМЕНИ Е НАЙ-ГОЛЯ- 
МАТА ПРИДОБИВКА ОТ МИНАЛАТА ГОДИНА

• ЗАДАЧА НА ЗАДАЧИТЕ ПРЕЗ 1987 ГОДИНА: ПО-НА
ТАТЪШНО РАЗШИРЯВАНЕ И ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА РЕФОР
МИТЕ .

частични реформи (НРБ и ГДР) 
или на политиката на обновление 
(Полша). Със задълбочено кри
тично преразглеждане на офици 
адната политика се отличават 
конгресите на 
СССР, Куба и Виетнам. И 
където бе запазен континуитетът 
на предходната политика, прони
кна съзнанието за необходимост
та от приспособяване към 
те условия.

кар че са различни формите и 
конкретните им причини, основа
та на тези явлениг? е обща: пре- 
небрегаване на диалектическото 
отношение между развойното ра 
внище на производителните си
ли и системата на производстве
ните отношения. Това оообено се 
отнася за въневропейските 
алиепически страни (Куба, Виет- 

Кампучият Китай). 
Тежката стопанска обстановка 
ложи да бъде преоценена съще
ствуващата 
оки Модел (III конгрес на Кубин
ската и VI конгрес на Виетнам
ската КП). Китай направи завой 
още към края на 1978 

Естеството на 
европейските 
страни е малко

компаратиите в 
там,Осемдесетте години са твърде си са продължение на предишна- 

важен период в развитието на та политика, други кон-ципираха 
социалистическите страни. Това радикален завой, а повече от тях 
са години на големи предизви- ое определиха за своеобразна 
кателства, възникнали главно от комбинация от континуитет и 
съвременния етал на научно-тех- иновации. Продължение на до- 
нологичеоката революция, годи- сегашната политика са коигреси- 
ни на сериозни дилеми и преиз- те на Албанската партия на тру- 
учваше. В това важно десетиле- да и ,на Унгарската социалисти- 
тис миналата и. настоящата го- чеока раббтничеока партия. Оба
дила имат особено място. 1986 че огромна е разликата между 
бе година на конпреои на упраш- тези два конгреса: първият е про
ля,вашите комунистически пар- дължение-на сталинската поли
тни, на които бяха-дадени за- тика на Енвер Ходжа, а другият 
Дълбочени оценки на положение- — на политиката на коренни ико 
то, извлечени поуки и утвърдени комически реформи. Континчи- 
стратегии на поннататъшнотсГра- тетът залегна 
звитие. Настоящата година ще документи на компаратиите в 
покаже какво съдържат и как ще България, Чехословакия, ГДР, 
се осъществяват тези стратегии. Полша и Монголия 
КОНТИНУИТЕТ И ИНОВАЦИИ 

Някои от партийните конгре-

соци-

нам, Лаос,нови-
на-

СЕРИОЗНИ СТОПАНСКИ 
И ДРУГИ ПРОБЛЕМИ

Официалната политика
политика и стопан-

ое п.ре
оценява обикновено тогава, юота- 
то престане да бъде ефикасна. 
Към края на 70-те 
80-те години обстановката 
лям брой социалистически 
ни се характеризираше със 
оени стопански проблеми 

конгресните формации

година, 
проблемите в 

социалистически
и началото на

в го- 
стра-
ООрИ- по-друго. Иконо

мическата политика на.ускорено 
и екстензивно развитие и съотве
тната й държавно-планова етопан

е станаха в«о“рИ,ера пре“ стон В *ч>еоЙ™»Г 
' житието -и социалистическите дустоио™^ ЧР63 ^фр,Р°иРа«а ин- 

перапективи на тези страни Ма- че сГок^аТ*' °3^ маД‘ел °ба- 
______ ______ _______ е оказа «©годен' за тю-интен-

и де-
в социалната, полити

ческата и моралната сфера Не
гативните

!И в

резул- 
•на изо*но това г 

констинуитет на започналата ве
че политика на модернизации и
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сЖвЕНОСТСГюжНОМОРАв™ Е^Н * °БЩЕСТВЕИАТА

Кого и кан щнти'„ваботническият съд“?
СТО) СПОРОВЕЕПРЕД ВД?гтаК ^Е°ЦеЧт <98 НА Той утвърждава само пр 
ТРУД ВЪВ ВРАНЯ И пкгтпвдт,., СДРУЖЕНИЯ авдивата, а всичко остана 
ОТ РАБОТНИЦИ КОИТО по тпам Л2 3аВЯСи °Т ДРУГИ- ^
Щ.ИТАВАТ ИНДЙВИДУАЛНТЛТРТ°Д^ ^!АЧИН ЗА" ги възбужДат споровете 
ВИТЕЛНИ ПРАВА ЗАОБШЕС^пе^тР^°УШ>А' (работнмци- организации, 
НОСТ СЕ ГРИЖАТ МАЛЦИНА ИЛИ А СОБСТВЕ- общес™еи 

На много

Сега е време за 

практическо действуваме
(От 1-ва стр.)
— Имайки предвид те 

зи, както и множество

като това 'не е само син> 
дикален въпрос ;в тази 
акция трябва да се 
ючат и останалите о-бще 
стисни и палитиче(Оки су 
бе-кти. Когато

вклдруги задачи трябва да, 
се мени методът на де и 
ствуването. Тъй 
маме повече впеме за 
констатации и оценяване 
налага се практически да 
се действува. При 
трябва да се напусне фо 
руината работа, да се на 
пуснат канцелариите и 
общинските

правозащит
ния на самоуправление
то), други се „грижат" за 
съдбата на неговите ре
шения разни общински 
и държавни органи). Та
ка _ Съдът на сдружения 
труд е изпаднал в поло
жение работниците да го 
окачествяват като „съд, 
в който се съди на работ
ника", а 
■структури го обвиняват в 
„защита на безделието и 
безделниците"?!

Борбата за по-сфикас- 
на защита на самоупра- 
вителните права на ра
ботниците и обществена
та собственост, според за
ключение иа Междуоб- 
щинския синдикален съ
вет в Лесковац, трябва 
да се води в две посоки. 
Първичните синдикални 
организации и общински
те синдикални съвети тря 
бва да действуват енер
гично за бързо и пра
вилно решаване буквал
но на всеки спор в сре
дата си, а в рамките на 
дискусията по предложе
ните промени в Консти
туцията иГ Закона иа сДРУ 
же_ния труд да се раздви
жи инициапгва за оазши- 
ряване правата и компе
тенциите на Съда на сдру 
жения труд, особено ко
гато ста-ва дума за съд
бата на неговите реше
ния!

НИКОЙпарливи въ
проси във връзка със за
щитата на

сто на спора. Решенията 
на Съда на 
труд обжалват 
гаетизациите

като ня се касае за 
осъ- 

тазго-
ангажирането при 
ществяването на 
Дишната Резолюция в 
републиката, Филипович 
изтъкна, че

сдружения 
от ор-самоуправи- 

на работ-телнитс права 
ниците и на обществена
та собственост бяха

(чети от
силните на. деня 
Дори и тогава, когато не
: Обществените

в тях) товаДлъ
жни да отговарят члено
вете на Междуобщинсдия 
синдикален съвет в Леско 
вац 'на проведеното на 3 
февруари заседание.

Броят на споровете в 
Южноморавски

е изготвен 
оперативен план за дей- 
ствуваяето на всички — 
■от Съвета на Съюза 
синдикатите в република 
та до първичните 
низации.

Дългосрочната

пра-
возащитници на само
управлението, макар че 
трябва да бъдат първо 
и едно от най-силни
те, са слабо 
защитата на самоупра- 
вителните права на ра
ботника и обществена
та собственост. Те 
буждат годишно 
3—4 дела главно за за-

сиидикални 
ръководства да се намер
ят сред масите- Още 
вече ако се има предвид, 
■че със

на
ръководните

по- орга-
звено врегион, 

който се решават в Съ
да на с, 
еже!одно

становища и ло 
зунги целта не може да 
се постигне.

От сега па до. края на 
юни Съюзът

програ
ма за икономическа 
билизация е

стасдружения труд, 
се увеличава 

средно с 15 на сто. Поч
ти всички спорове се ре
шават в полза на подате
ля. А податели са работ
ници. Те са възбудили 98 
на сто от всички споро
ве пред Съда на сдруже
ния труд. От тези безспо
рни констатации членове 
те на МОСС стигнаха до 
безспорната констатация: 
техно-бюрокрацията все 
по-нахално злоупотребя
ва самоуправлението, са- 
моуправителните

Сведението, че почти 
всички спорове се реша- 

' ват в полза на работника, 
за съжаление никак не 
казва, че работникът ус
пява .да изкара правдива 
та. Преваленият нормати- 
визъм дава големи шан- хно-бюрократи. 
си на ръководните струк
тури да протакат (и по 
няколко години) решени-

постоявна 
задача на всички, бе под 
чецтано на заседанието. 
При това е необходимо 
сдруженият труд да има 
и нови

въз-
на синдика

тите в Сърбия, подчерта 
Филипович, ще 
жгара върху измененията 
и допълненията на Об
ществения договор за 
създаването и разпределе
нието на дохода. Но, тъй

едва

щита на обществената 
собственост. В 
факт се „крие" един

се анга-
производствени пр

ограми. Заоега средства 
има, но такива програми 
има- малко.

този

От отговорите на въп
роса : защо не се щи- 
ги обществената соб- В- Б.
ствепост? Накраткосъществува нито един ар

гумент за такава постъп
ка. Това се прави при ак
тивно участие на първич
ните С1гндикални и пар
тийни организации, рабо- 
тничечжите съвети, самоу- 
правителните работниче 
ски контроли . .. Пък и 
когато стане окончател
но, решението на Съда 
на сдружения труд се 
обезсилва от мощните те- 

Най-ло- 
шото е това, че Съдът не 
е в позиция да менява 
състоянието на нещата.

© БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ 
НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ 

ТОК
Ф ИНФЛАЦИЯТА ПРЕЗ 
ЯНУАРИ 6,6 НА СТО 

Според предварителни 
те данни на Съюзния 
вод. за статистика цените 
на дребно 
ли с 6,6 на сто 
от същитб в

В Сърбия без автоном за-ните покрайнини 
стените

предве 
възможни огра- в януари би-личеция в доставка на по-високиелектрическа енергия пр 

ез февруари няма да се 
прилагат, 
на подобреното хидроло- 
гичеоко 
хничеоките

1990 декември
1УЙЬ. а през януари мина 
лата година бяха 
ни със 7,5 на 

Статистиката

благодарение покаче
сто.състояние и те 

възможности 
на мощностите в този от
расъл.

също по
казва, че цените на дреб 
но през януари били с 

на стоК. Г.
по-големи от 

цените през януари 1986 
година. Жизнените раз
ходи през януари порас
нали с 6,4 процента в ср 
авненце с декември и с 
91,8 процента в сравнение 
с цените през януари 
палата година.

преки големите трудности и от
пори, Полша отстоява курса на 
„социалистическо обновление и 
стопанска реформа". ГДР и НРБ 
иитензивираха модернизациите и 
частичните си реформи. Куба п 
Виетнам критично оцениха поло
жението си. измъкнаха съответни 
поуки и се определиха за проме
ни. Монголия предяви готовност 
да следи, съветската „прсстрой- 
ка". Към края па миналата годи
на Чехословакия започна да вна
ся съществени промени в сто
панската ш система.

При разработката и провеж
дането иа реформите се явяват 
много дилеми във връзка с тем- . 
па, обсега и задълбочоността иа 
реформите. Мнозинството социа
листически страни избраха път 
ца постепенни промени. Но там, 
къдсто са остри проблемите (По
лша, Китай), в сила с определе
нието за коренни реформи.,

Реформите срешат силни от
пори. Най-жилаяа съпротива ока
зват' бюрократическитс структу
ри, понеже реформата най-мотото 
засяга именно техните позиции и 
интереси. Отпорите стават оже
сточени в момента, когато тряб
ва да се мине о,т икономическа 
към политическа реформа.

ф ЧАУШЕСКУ СЕ ОПЪЛЧАВА СРЕЩУ РЕФОРМИТЕ
Румъния е против каквито и да било реформи в социа

лизма и особено против начина, по който се вършат или ще 
се вършат промени в някои социалистически страни. Румънски
ят президент Николае Чаушеску оценил, че пазарният социа- 
1изъм и дребните частни собственици представляват „крачка 
назад" и „нямат нищо общо със социализма, без оглед на то
ва, че се оправдават с обективните условия".

Чаушеску подчертал, че всички социалистически страни, 
без оглед на специфичните условия, трябва да уважават прин
ципите и закономерностите на научния социализъм и комуни
зма". _______________'

ми-

ф ШАНС ЗА НАД 2000 
БЕЗРАБОТНИ

След като се 
най-новото 
бонефпцпран трудов ст
аж на текстилните рабо 
танци, във Враня, Лес- 
ковац, Ниш, Прокупие 
и Лебане ще бъдат осво 
бодени над 2000 работни, 
места.

Следователно, над 2000 
безработни младежи и 
девойки ще. получат ре 
ални изгледи Да постъп 
ят в трудово отношение- ; 
Мнозина от тях обаче. ■ 
преди това трябва да из 
държат преквалифика- -

■приложи 
рещеиие за

иа 70-те и началото па 80-те го
дини. СССР и ЧССР започнаха 
стопански реформи още през 
средата па 60-те години, но се 
отказаха рт тях след известните 
събития през 1968 т. Полша се 
■опита да санира с реформи кри
зите си през 1950 и 1970 годила. 
Само Албания и Румъния не из
вършиха никакви реформи досе
га, макар че са изпаднали в теж
ко 'икономическо положение. 
СИЛНА ВЪЛНА ОТ РЕФОРМИ 

През миналата година Унга
рия и Китай продължиха, разши 
риха и задълбочиха реформите 
си, СССР откри процес на модер
низация и „революционна пре- 
стройка" в стопанството и оста
налите обществени области. Въ-

зивна стопанска дейност и мо
дернизация на стопанството. В 
повече социалистически 
тота бс забелязано 
50-тс и 60-те години. Още тога
ва Унгария смело избра път 
реформи. Въпреки големите тру
дности и временните застои, та
зи страна решително продължи 
по избрания шут и успя да мо
дернизира стопанството си. През 
70-те години Германската демо
кратическа република извърши 
структурни промени в стопанст
вото си, като по този начин успя 
яе само да избегне кризата, 
и да осъществи динамично об
ществено и стопанско развитие. 
Частични реформи започна да 
провежда и България към края

страни 
още през

на

Г:3
!

Ц1ГИ.
От предстоящата кад- 

дова смяна щ текстилната 
промишленост се очаква 
да бъде предпоставка за 
по-виюока 
пост па труда <и по-ка
чествена продукция.

но

произмодител-
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БОСИЛЕГРАД
БАБУШНИЦА

Информирането на 

български език 

осъществява ролята си
По-енергично срещу слабостите

нива явления, приемаме 
решения, но ме ги про-

Жииота

Разискванията във нръ-Вкореннло се е мнение, 
че без протежиране или 
подкупване не 
се дойде до работно мя
сто, въведе телефон, при 
ключи ток, да се получи 
болничен лист за

зка е проблемите по кон- 
ституциопността, закон
ността и содиалнстичес-

Свето- шевпц посочи, 
ако
или някого -си спечелваш

-веждаме в дело. 
Джорджевич от е. Брата

не днес 
критикуваш нещо

може да

кия морал откри 
мир Николич, сслокосто- 

баня. • папски производител от 
Това бе един от изводи- е, Г, Кърнино, които йз- 

изнесени на обсъжда- иесе, че и след ликвиди
рането па фабриката за

прагове. Л мнозина нару
шават закопа, без да но
сят отговорност за това..

Много добре знаем как 
трябва да работим — ка
за Арса Ристич от е. 

и Стрелъц — а ис оаботим 
така. Погледнете какво 
става е имота? Данък пла

сипанията дадоха пълна 
подкрепа на програмните 
концепции на тези сред
ства за настоящата годи
на, като при това подчер- 

' таха, че е необходимо и 
занапред своите съдър- 

обогатяват с 
форми, много пове

че да отразяват действи- 
като при това

На 5 февруари тази го
дина, Комисията за ин
формираме при Общин
ския комитет на Съюза 

на 7

те.
не на проведеното на 3 
февруари заседание на ■ глинени изделия, скспро- 

конферок- приирана земя це е вър- 
Социалистичес- ната на предишните 

Бабушнпца- собственици, но
конкретни случаи на пре 

Николич по

Общинската на комунистите, а 
февруари и Секцията за 
информиране при Об-

конферонция жапия да 
Босилспрад нови

имция на
имаКНя съюз в

Изнесени бяха и реди
ца други слабости и -про- продажба, 
пуски като- пооегателст- сочи, че компетентните щат остарели лица, кои- 

срещу общественото органи при Общинската то. едва могат Да го об- 
имущество' непровежда- скупщина отказали да из- работват, а
не на решения, неефика- пълнят .решение на репуб заетите взимат и обработ
сна работа «а делегаци- ликански органи, като ос- ват . земя без да плащат
йте, неспазване на само- тро осъди такова поведе- каквито и да е облата-
управителните н-орми-при ние. Мирослав ПетровнВ ния?!
заемане на работа и ре- изтъкна, че поради баз-
дица други лоши проя-. 
ви. несъвместими със. со-.

щмнеката 
на ССТН в
разнежваха върху отчети
те и програмните концеп 
цип па средствата за ма
сова информация на бъл- 

изданията

во тслността, 
по-остро сс изтъкват вси
чки иесамоуправителни и 
несоциалистичеоки проя
ви. Необходимо е много 

да по-

мнозина от

гаерки език: 
на „Братство", предава
нето па Ради.о Ниш за 
българската народност и 
Т-В-журнада.

СлСд всестранни и

повече внимание 
свети .на младежта, тех
ните проблеми и

ВРЕМЕ ЗА ПРЕЛОМ
И останалите делегати,ното реагиране , срещу 

непр.авилностите и греш
ките, напоследък до го
ляма степен е загубено дица примери на незако

нни и иесамоуправителни

актив- 
Животът икоито взеха участие в ра

зискванията изнесоха ре- об- ността им. 
разисквания бс дейността в трудовите ор

ганизации, местните и са- 
моуправителните общяо- 

Трябва да им бъде 
постоянна тема и

циалистическия морал и 
в разрез е конституцион- 
ностга и законността. На 
заседанието на конферен 
цията се направи опит да. 
се поврде - остра борба 
■срещу тези обществено 
воедни прояви.
ДА СЕ ПОДСИЧАТ НЕ
ЗАКОННИТЕ ПРОЯВИ

СТОЙНИ
подчертано, че пооочени- 
те средства за масова ин
формация през изтекла- 

изпълнили

доверието на трудещите
се и гражданите в Съюза прояви, при издигане на 

комунистите, Соцнали искане да се пресече с 
етическия съюз, и Общии практиката на ...регистри- 

Владее ране” на проблемите, без 
да Се взимат остри и ене-

сти.на пове-та година са
обществени зада- че отколкото досега да се 

чуе гласът на работници
те от непосредното произ

своите
чи. В рамките на своите 
възможности те са отра
зявали обществено-поли водство, селокостопански

оката скупщина.
— както подчерта Петро
вия — линия на „незася- 
гане”- Ние осъждаме та-

ргичн-и мерки.
В заключителната си 

реч Ратко Младенович, 
председател на Общин
ската конференцняч на 
Социалистическия

тичеоката и -стопанска ак производители и други 
тивност в общината и ак- лица, които е примера си 
тибно се включвали в бо- и активността дават под- 
рбата за по-нататъшно тик за по-успешно осъ- 
оазвитие на самоуправи- ществяване на запланува- 
Хелните и обществено- ните развойни цели. 
икономически отноше
ния. От отделно значе- И този път, както и ви-, 
ние, е, че в -нито едно от наги досега когато става 
посочените 'средства за дума за работата на сред 
масова информация не е ствата за информативна 
имало идейно-политиче- дейност в общината не

козетанаха забележките 
отнасящи се до чуйност- 
та на радио Ниш и чес-

ОК НА ССТН В ДИМИТРОВГРАД ЩЕ.ОРГАНИЗИ 
РА ПУБЛИЧНО РАЗИСКВАНЕ ЗА (НЕ)СЪКРАЩА 
ВАНЕТО НА ТРУДОВИЯ СТАЖ НА ЖЕНИТЕ В 
ПРОИЗВОДСТВОТО

ЩИ1-Ц

съюз
изтъкна, че е ударил ча
сът да започнем остра и 
безпощадна борба срещу 
слабостите- Борейки се 
против такива прояви Со 
циалистическият 
ще възвърне доверието 
сред гражданите и тру
дещите се и. ше поеме 
своята

' •?:

I1 I!
съюз

ски пропуски и отклоне
ния от политиката на 
СЮК. Без оглед това оба
че ВСИЧКИ 'ВЪЗМОЖНОСТИ

I конститу ци онн а 
роля. Проблемите трябва* ла ге разрешават, а не 

I само да се „набелязват" 
■ — подчерта между дру- 
| гото Младелович.
I Общинската конферен 
Ь ция на ССТН обсъди и 

информация по въвежда-

тите и дълготрайшг дефе 
кти на телевизионната 
програма

не са използувани, преди 
всичко за по-голямо. вли
яние върху мобилизира
нето на трудещите се и такане. Отделни забележ- 
гражданите за осъществя 
ването на

V

проблеми.
които вече не търпят раз,
ки бяха износени и за 

Дългосрочната дистрибумрането на вест- 
програма за икономичес- ник „Братство", който в 
ка стабилизация ’И -разви- Босилеград пристига 
тието -на самоуправител-

!' ,

Думата имат жените нето на петгодишно ме
стно самооблагане и ра
диофикацията и въвежда 

Изхождайки от наета- -неуо на телефони -в мес-

със
закъснение от два-три 
дни.Инициативата за сък

ращаване ла трудовия налото положение Пред- тните о-бщности. 
стаж на жените, заети в еедателството на Ко-нфе- 
непооредственото произ- -ренцията на жените в 
водство не е нова. И до- Югославия реши да про- 
като Председателството веде публично -обсъж- 

. на Съюзната конферен- дане за инициативата. В 
ция за обществената де този смисъл Общинската 
йно&г на жената в Юго- конференция на Социа- 
славия прие заключения, листичеокия съюз в Ди- 
че е необх-од-имо да митровград ще органи 
изготвят анализ в.ъв в-ръ зирано публично обсъж- 
зка с това. Съюзният ко' дане в общината. Затова 

и дали трябва да се съкра 
рц щава трудовият- стаж на 

жените заети в матерна

пите и социалистически 
отношения-

Участвуващите в рази-М. А. М. Я-

ПРИКЛЮЧИ ПЕТИЯТ ВИПУСК НА ПОЛ-ИТИЧЕС 
КАТА ШКОЛА КЪМ

Условие за
Досега тази Школа 

те представляват голям

ОСС В ДИМИТРОВГРАД

по-голямо действуване
завършиха около 100 души и 

кадров потенциал в средите се
винаги докрай се вклю
чват в акциите на синди' 
калните си организации 
и оамоупр авителните ор 
-гами й тела в средите си. 
Затова

Н.а 5 февруари т.г. три 
ключ:и с. работа 
випуск на Полиличеока- 
та школа към Общинс- 

лното производство те- кия синдиален съвет 
зи дни ще се изяснят за Димитровград. От 27 ду 
етите в по-толемите тру- Щи колкото бяха в иача- 
дови организации — „Ти лото, школата успешно за 
гър—Димитровград" * и вършиха 21 курсист. 
„Свобода".

во, на което бе 
то, че тази школа оси ооо 
бява хора, ко!ито предста 
вляват значителен кадър 
за действуваие на

изтъкнапетиятмитет за 
'социална 
изясни против тази ини
циатива. Образложение 
е/ че засега няма Нито 
икономически нито пък 
други. условия за съкра 
щаване на трудовия ст
аж на жените в материа
лното производство.

труд, здравна 
политика

една от предстоя
щите задачи е този по
тенциал повече, да се ак
тивира.

в синди
калните организации. До 
сега Школата завършиха 
около 100 души. На пра
ктика обаче, бв' подчер
тано, свършилите тази 

школа не

На тържеството 
вършилите 
ок бяха 
ми. .

на за
петия випу- 

връчени дипло-По този повод бе 
троено и малко тържест

ус-
А. Т. политическа

А. Т.
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ПРОГРАМАТА ЗА 
ЩИНИ РАЗВИТИЕ НД НЕДОСТАТЪЧНО РАЗВИТИТЕ ОБ

БЕЛЕЖКА

БЕЗ ЗНАЧИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ МИТНИЧАРИТЕ И 
СОЛИДАРНОСТТА

л

Резултатите. постигна 
ти .в ускореното развитие 
на недостатъчно 
тие общини, 
принадлежи и Димитров
градска община, 
особено значителни. То
ва констатира 
канският

съответен Във всички димитровградски стопански ор
ганизации, еамоуправителни общности и обще
ствени ведомства тези дни се обсъжда и под
писва Самоугаравително опоразум-ение за соли
дарно обезпечаване на средства за набавка. на 
изчислитблни машини и компютри, които да бъ
дат ползувани в образователния процес в ОВО 
„Йосип Броз Тито"., Акцията среща широка 
подкрепа,' а единствено изключение в това от
ношение са
Именно, „митницата, като съюзен орган, няма 
такова или подобно задължение"?!

, ■ Може би митницата, „като съюзен орган", 
и няма задължението да отделя средства за 
„такива и подобни" цели (впрочем става дума 
не за задължение, а за оолидарност), но какво 
става с митничарите „като жители на Димитров
град"? Та нали и те имат или ще имат

делови тпове на общината: Сми- 
лрвци, Радейна, Невля, 

скупщи- Изатовци, Трънски Одо- 
изготвилц реал ровци. В областта на сел 

програми, които вече 
са минали през решонал-

парт-
ньор за сдружаване. Са
мата Общинска 
на вече е

разви-
към които

пи скЪто стопанство следване са Да се продължи с хидро- 
но „сито и са доставени мелиорацията на Смило® 
на Републиката. А това ско поле. В областта пък 
са преди всичко програ-

Републи- 
изпълнителен 

съвет в информация, в 
която се оценява провеж 
дането на заключенията 
за ускорено развитие на 
изоставащите общини. С 
тази констатация се съ
гласи и Изпълнителният 
съвет на Общинската ску 
пщина в Димитровград 
на заседанието 
февруари т.г.

на обществените дейнос-
димитровпрадоките митичари.

учени
ци в димитровградското средно училище, които 
трябва да научат да си служат с компютри : Ш, 
хгзчислителни машини? Като служащи в приви- \

>Ж- :
ност да отделят известна (поне символична) -оума 
от фонда за съвместно потребление или пък от . 
средствата на синдикалната си организация. Дю- 
колкото и съвестта им бе на равнището на лич
ните им доходи, от тях можеше да се очакват и

си от 4

Основната причина за 
неосъществяване на пред 
видяната програма е не
достатъчната ангажира
ност на трудовите орга
низации от развитите об
щини за реализацията на 
различни програми в не
развитите краища. Ето 
защо сега предстои до
пълнително ангажиране 
на Фонда за насърчаване 
развитието на изостава
щите общини. От своя 
страна Общинската скуп
щина трябва да изготви 
съответни, програми, ко
ито Фондът следва да под 
крепи финалсозо и да 
съдействува в ангажира
нето -на трудови органи
зации от развитите обгци-

легмроваиа дейност, те сигурно имат възмо

ми за инфраструктурата довършаване
— всички регионални пъ- образователния 
тища в общината, а

на
център

в (втор етап) и да се по-
дребното стопанство: ре 
ализацпята на малки мо
щност;! в районните цен-

личии вноски.
А може би и не става дума за отсъствие на 

чувство за солидарност у димитровградските 
митничари? Може би те и не са имали възмож
ност Да ое запознаят с целта на акцията, поне
же ръководителите им са отказали да се вклю
чат в нея „поради формално-правни причини", 
като личи от обяснението им?

строи детска градина в 
Жапюша.

(А.Т.)

ПЪРВИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СК В БОСИЛЕ- 
ГРАДСКА ОБЩИНА ОЦЕНИХА ПОЛИТИЧЕСКАТА 
ОБСТАНОВКА В СРЕДАТА СИ

-*(А.Т.)Незаконните деяния 
дразнят обществеността БОСИЛЕГРАД

Нова дебата за основното образование
териал във връзка с въве 
ждането на двуезично 
обучение в босилеградс- 
кото основно училище.

Предмет на обсъждане 
бяха и проекторешения 
та за изменение и до-пъл 
нение на решенията за 
уреждане на градските 
строителни площи, както 
и информацията за про
блемите около обединява 
нето на Центъра за кул 
тура и СКХД „Младост-’.

.Д-ц..- .

голям брой първични ор
ганизации на СК се сти
га до- извода, че социали 

законност 
най-много се нарушава в 
областта на трудоустроя
ването, разпределението 
па дохода, снабдяването, 
здравната защита, услу
гите и изкупуването. В 
общинската организация 
на Съюза на комунисти
те обаче нс сс чувствува 
ист! пгска кому! гнети че с- 
ка непримиримост към 
негативните явления. Го
лям с броят на членове
те на СК, които стават 
безучастни наблюдатели

Пързичннте организа
ции на СК в Босилеград- 
ска община неотдавна об 
съдиха политическата об
становка и сигурността в 
обществото и в собстве
ната си ореда. Техните 
мнения и становища бя
ха синтетизирани на за
седание на Председател
ството на Ок на СКС в 
оценката: общо взето — 
политическата обстанов
ка в общината е добра.

Оценката, разбира сс, 
можеше да бъде и мно
го по-висока, 
бяха антисамоуправитсл- 
нитс поведения и незако 
ннитс деяния, които сил
но празнят обществено
стта. От разискванията в

Нц първото си тазгоди 
шно заседание Изпълни
телният съвет на Общин 
ската скупщина в Босиле 
град отново обсъди ми
налогодишния успех на 
учениците и образовате
лно-възпитателната дей
ност на основното учили 
ще „Георги Димитров", 
този път през призмата 
на оценките на Лросвет 
ио-педагогичеокня завод 
от Враня. Членовете на 
ИС разгледаха подготве
ния от работна група ма

ни. етическата
Конкретно това означа

ва, че малките, най-чес
то стопанисващи със за
губи трудови .организа
ции, които не са сдруже
ни с по-големи и рента- 

■ билни стопански обеди- 
могат данения,

разчитат на средствата и 
финансова помощ на Фо 
нда. В Димитровградска 
община т.оез са преди 
всичко ТО „Братство" в 
Желюша и мебелната фа- 
5риха „Васил Иванов — 
Цилс". ,

Именно затова, се пред 
приемат най-сериозни кра 
чки, за да се

не

(М. Я.)
ако нс • БОСИЛЕГРАД

Пак мама личен до
ход за облагане?

па аитисамоуправителнм- 
те и аI[тисоциалистичсс- 
ки действия.. Някои пър
вични организации на 
СК нс са идейно-подити- 
чсоки подготвени да мо
билизират на борба сре
щу всяко конкретно иару 
шепне на законността не 
само собствените си чле
нове, но и социалистиче
ските сили в средата юи.

Затова членовете на. 
Председателството иа Об
щинския комитет па СКС 
рошиха да изготвят все
обхватна информация за 
политическата обстанов
ка и сигурността в Боен- 
леградока община със за
дълбочен анализ на косо 
чоиитс отрицателни явле
ния и конкретни мерки 
и задачи за изкоренява
не на същите.

В законния срок (до 31 януари 1987) шгго 
един жител на Бооилеградока община не е дек
ларирал в Данъчното управление личен доход 
за 1980 година, възлизащ да над 2 424 660 ди
нара, за да плати дапгьк.

Данъчното управление, според думите на 
неговия директор МАРЙя ЯКИМОВА, вече вър 
ши проверка при лица, за които се предполага, 
че миналата година са осъществили личен до
ход, подлежащ на облагане с данък. „Това е 
много сложна и тежка работа — казва Якимова 
— особено когато става дума за утвърждаването' 
на печалбата иа частните занаятчии- Мнозина от 
тях не декларират целокупната си заработка оТ 
носно драстично я намаляват чрез изкуствено 
увеличаване на разходите". Оня, за когото ое 
утвърди, чс е укривал личния са-! доход, хем ще 
плати предвидения данък, хем ще бъде глобен 
(глобата може да бъде и до 50 000 динара),

И лаиш това време положението беше също, 
а извършената проверка не даде -никакъв ре
зултат.

изнамери

ДИМИТРОВГРАД

Семинар за партийни антивисти
лизация. Що бъдат об- 

теми: Ак-На 14 февруари тази
Димитровград работени две

тивноетта на организаци
ите на Съюза на комуни
стите в осъществяването 

конгресните станови
ща и задачите за акцион 
но и организационно ешър 
званс на комунистите и 
на първичните организа
ции и .реализацията

заключения

година в 
ще се проведе еднодне
вен семинар за секрета- - 
рите на първичните пар
тийни организации, 
ковете на секретариати
те и членовете яа предсе
дателствата на конферен
циите на -комунистите.

На семинара ще 
анализира досегашното и 
по-нататъшно осъщестея-

чле- на

-иа•сс
приетите
през 198.0 година, 
и договор за активността 
през тази година-"

както
ване целите и задачите от 
Дългосрочната програма 

стаби-
М. Я,
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пппизшствиеш^стопанство >—-•--*==§
„ЦИЛЕ"СЪБРАНИЕ НА ЗАЕТИТЕ ЕИЗВЪНРЕДНО

I СЕ ХВАНЕ 1 ПОСЛЕДНИЯТ ЮМН?
В ЦЕХА НА ЕЛЕКТРОННАТА ПРОМИШЛЕНО 
СТ ОТ НИШ В БОСИЛЕГРАД

Започна производството 

на ПВЦ-конаеизаторн
сведат в реално количсс!- 

Пропоръката е, един
ствено възможна 
момент.

Оцетено с, че с необ
ходимо веднага Дй ос 
готви оанадиоина програ
ма, (а тя се прави вече 
година и повече) найчсьс- 

до 9 февруари. Това 
всъщност е краси срок и 
сигурно , последният, 
приемане .па такава прог- 

съо

Па .5 февруари т,г. е 
трудовата организация за 
производство на мебели 
„Васил Иванов — Циле" 

■в Димитровград се със
тоя събрание на заетите 
организирано „по спеш
ност", на което присъс- 
тву.ваха 
на. Общинския комитет 
на СКС, Общинската ску
пщина и Изпълнителния 
съвет — Младен Димов, 
Слава Тодоров и Крум 
Величков. НегюоредствстI 
повод за това с, че по
вече от двадесет дни те
кущата сметка па тази 
трудова организация е 
блокирана, съглаоно най- 
новите мерки на съответ
ните съюзни органи и 
произтеклите От това тру
дности в стопанисването 
на „Циле".

во.из- ,в този 
намалятда се 

па залежалите отоцените
ки, имайки предвид, че 

миналата го-Цехът на Електронната произведени 
промпшленост 
..Съедннителни части" от

копдонзато
ООСТ ри за нас са успех. За 

февруари вече сме запла 
Ниш, който с финансова -пущали 1000, за март око 
помощ на Републикаи- ло 5000, а до края яа го- 
ския фонд. за насърчава- дината около 150 000 —
пе развитието на иконо- заяви .ръководителят на 
мически неразвитите об- цеха Велинов. 
щИни, построи в Боспле- Инак пласмента на 
град и който по случай кондензаторите е ооигу- 
22 декември — Деня на рей. Велинов ни уведоми, 
ЮНА по тържествен на- че вече имат поръчки от 
чин бе предаден на упо- няколко радио и ТВ фа- 
треба вече започна с про- брпки, между конто -,,Ис-

1Ю само през 
дина цените на своите из 
делия „Циле ' покачи до- 
.ри с 80 на сто.

От друга страна тряб
ва да се направи нова и 
РЕАЛНА преценка на ра
ботните места, като към 

ИАЙ-ОТГО-

за
председателите

рама- Тази задача .на 
■цветните отговорни хора
е. поставяна пред тях ве
че няколко пъти досега.

СмнаЦиоината програ
ма трябва да даде отго
вор па въпроса: как да 
се засили .платежоспособ
ността на организацията 
в предстоящия период, 
понеже това е условие за 
нормално стоп а н и сва-н е. 
Крайно време е да се на
прави и реална преценка 
па залежалите стоки и 
как най-бързо те да сс

това -се има 
ВОРЕН подход. Личните 

да бъдатдоходи пък, 
преразгледани при заети
те в собствените магази
ни, при търговските пред 
ставитсли и още 
категории, заети на отго
ворни места, 
щите и са сравнително 
високи в сравнение сте
зи от производството. А 
те предимно са резултат 
на високите цени. а най- 
малко резултат на труда- 
Всичко това трябва да 
бъде готово до 20 февру
ари и доставено на зае
тите на публично обсъж
дане. Догово-рено е също, 
че санационната програ
ма трябва да даде и от
говор на въпроса как да 
се комплектува ръковод
ната структура в колек- 
тиБа. Недвусмислено е из 
тъкнат искът трудовата 
организация без отлагане 
да намери начин за свър
зване с някоя друга тру
дова организация на ре
гионално равнище и по- 
широко, понеже от това 
до голяма степен зависи 
по-нататъшното 
сване) да не речем съще
ствуване) на „Циле”.

Това е още един опит 
в „Циле" да 
следният влак за 
татъшно

някои

защото съ-

СУРДУЛИЦА

Намален 
трудовите повреди
През миналата година дулица, в ООСТ за прои

в организациите на сдру зводство на микромотори 
жения труд в Сурдулица „5 септембар" е имало ед 
тежко са повредени 13, а на тежка и 16 по-леки 
леко 175 работника. Сра повреди, в ООСТ „Зидар" 
впявайки тези бройки с две тежки и 8 по-леми, а 
предишната година, уз - в цеховете -на „Юмко" — 
наваме, че броят на.тру- една тежка и 7 леки, в 
довите повр_еди намаля- „Симпо" и „Косимод" по 
ва. Именно през 1985 го една тежка и 6 по-леки 
дина тежко са били пов- повреди, във„ Влаоинските 
редени 17, а по-леко 239 водоцентрали 7 тежки и. 
работника.

Цехът има добра перспектива
бно производство. Прбиз кра" от Словения и бел- 
«едените тук през януа- градската фабрика „Ни- 
ри 130 ПВЦ ротационни кола Тесла", 
кондензатори, които тези - В цеха понастоящем 
дни босилеградският цех работят само 15 души, 
достави. на основната си преди воичко млади ра- 
орган-изация в Ниш,. как- болници. Според думите 
тр ни уведоми ръководи- на Велинов, тези дни ще 
телят на пеха. Дане Ве- ' бъдат приети още десе- 
линов са издържали вси- тина, за които обнарод- 
чки тестове и проверки, ваният конкурс п-риклю- 
Става дума за ПВЦ 
ротационни
ри, които намират прило 
жение в съвремената ра:

т,н.
Когато става дума за 

те се повреждат във фаб причините, най-често се
споменават: невнимание 
на работниците и недос
татъчна обученост за ръ
куваме с машините, след 
това -недостатъчно хигие-

Най-често работници-

чи и първите -разговори 
кондеизато- са завършени. Капацитет

риката за машини и сто
манолеярна. „Мачкаши- 
ца", къд-ето и условията 
на труда -са най-лоши. В 
тази най-голяма трудова 
организация в общината чичто-техническа защи- 
през миналата година са та на работниците и не- 
се случили 5 тежки и 112 използуване на личните 
леки по-вреди. Според еви защитни средства, 
денц-ията ,на общинската 
инспекция, по труда в С^р

стопани.

на цеха в една смяна е 
около 60 души, а според 

- диотехника, съставени от развойния план, заплану 
72 различни части, чия- ■се хване по- 

по-на- 
стопанисване. 

■Надяваме се, че ще бъде 
и успешен.

вано. е, след известен пе
риод въвеждане на вто-то чувствителност се ме

ри си микрофаради. ,И 
още нещо. Досега тези 
твърде прецизни и чув
ствителни рздиочасти са 
внасяни от -чужбина, пре-, 
димно от Япония. Зетачи- 

' телно е и това, че цехът 
в Босилеград е пръв в 
етраната ни, който залоч 
*а е това производство и 
че всички суровини, кои 
то се ползуват са родно 
производство. Машините

ра, па и трета омя-на, с 
общо около 150 дущи за
ети.

м. я. С. Микич А. Т.
ОТ „ТИГЪР—ДИМИХ 

РОВГРАД"

Иновиране на мощноститеДОГОВОРЕН ИЗНОС • В настоящия момент 
в трудовата организация 
„Тигър — Димитровград" 
дейно се работи 
оформяване 
за иновиране на

ленията за целта ще бъ
дат изразходвани към три 
милиарда динара, а тази 
инвестиция трябва да 
обезпечи автоматично до 
зиране, с което ще -се до 
стигне по-шиаока степен
на обезпрашаване
голяма чистота на рабо 
тните помещения, 
времево ще се

и . всички други съоърже- 
ни-я също са домашно 
производство.

— За всички ни това е

в В цеха за обувки „Ти бъде подписан 
гър—Димитровград" се
подготвя първата парти- 

напълно нова продукция, да детски- ботуши за Съ- 
Поради това първия ме
сец о-т започването на 
цеха с работа, -премина 
настройване на машини-

нов дого
вор за доставката на още 
135 хиляди чифта, относ-

върху 
иа програма

\
мощно 

стите за производство на 
омеои в този

но следващите партиди 
.ветежия съюз. Според ок да бъдат доставени до 
люпения договор До края 
на март на настоящата 
година на СССР ще бъ
дат доставени. 45 хиляди 
чифта ботуши. .

Очаква се наскоро да

досега съз 
даващ много главоболия 
производствен ц-ех. Оча
ква се, че програмата ще 
бъде приета до 
март. .

Според

края на септември 
Според предвижданията 
тази година яа СССР об
що трябва да бъдат дос 
тавени 242 хиляди чифта.

и по-т.г.в
а съще 
обезпра 

ши и околната среда.
те и овладяване на про
изводствения процес. С 
оглед на това и 130-те

края на

-проектоизчис- Ст. Н.СТРАНИЦА 6
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РАЗВИТИЕ И (ДЕЗ)ИНТЕГРАЦИЯ
Н ито интеграцията е сама за себе цел, 

нито пък дезинтеграцията е априори 
неприемлива. И едното и 

представляват перманентен процес, 
иго е изложено всяко

бено в сферата на инвестициите. При недо ните и новаторството, и това към всички 
стига на такива инструменти и механизми, новаторства, 
субективният фактор превзе ролята не само в производството, но 

и на и в политиката, културата и т.н.". Ако е 
координатор и на синхронизатор етана така, това само потвърждава силата на бю- 
своеобразен коректив (какъв, това е вече рокрацията (която поправо е 
друг въпрос).

другото 
на ко-

развиващо се обще 
ство. Поправо, чрез интервенциите „интег
рация — дезинтеграция"

в съюз с оп
ределени сили, чиято мощ е в приемането 

Стопанството е жив организъм, чието на ключовите решения, е очевиден), като 
функциониране подразбира сигурна инфор главен носител на дезинтеграцйонните про

и на тази основа пазител на ста-

ед плетено е и 
възможен напредъкът на обществото. Ко- 
гато биха пресъхнали причините 
твуването «а (дез)интеграцията, било би 
спряно развитието на обществото. За 
стие, това не е възможно.

за същес- мационна основа и добра информативна 
система. Нито едното, нито другото нямах- 
ме, нито ги имаме. Поради това и; много- 
бройни други причини, опоменатият пре
ди малко коректив се превърна в арбитър, за- Пред нас са. конституционните промени, 
който е принуден — щото стопанството го- Ако 0 тези промени не се обезпечи подтик 
ре—долу да функционира — на постоянно на 1СУнези процеси, които отговарят на само

управлението, които го засилват, и занап-

цеои

ща- Някой е констатирал, че ние на всеки 
десет години попадаме в своеобразна кри

Поставя се въпросът — защо толкова 
ругаем дезинтеграцията и толкова набляга 
ме върху (ре)интеграцията, относно 
такива ругатни са умесни и искания опра
вдани? Просторът не ни позволява за по- 
подробно занимаване с този въпрос. Ще 
кажем само, че ругатните са умеани и иска

дали
предписване и нормиране на поведението.
Разбира се, това е изключително плодород РОД Ше се изчерпваме в дебатите за злата 
на почва за пазцвет на бюрокрацията и за бюрокрация, за етатизма, (дез)интеграция- 
силване на бюрократизма. Бюрокрацията, та • • • Най-малкото, кс-ето с тези промени 
пак за своя промоция и защита на интере трябва да се постигне, това е: икономичес 
сите си е готова за пакт с национализма и ка самостоятелност, относно нужната (и

възможна) свобода на стопанските субекти, 
обективно валоризиране на факторите в

нията оправдани.
Общо е прието уверението, че дейст

вителната причина за сегашната криза 
всеобщата дезинтеграция, 
стопанството и почти всички сфери в об
ществото. И това е точно макар че обяс-

въп

другите на самоуправлението противопос
тавени сили. И какво оега: стилна се до 
своеобразна блокада — на бюрокрацията производството, поемане на *риск за дело 
отговаря такова състояние, обаче самоуп- вите начинания, адекватно и на сегашната 
раслението не може напред, ако не се ос- 07,6,11 ен на развитието отговарящо планира 
вободи от бюрократизма и своето предим- не--- Кратко казано икономическа и по 
ство не докаже чрез ефикасното стопанство. литическа отговорност на участниците в об

щественото възпроизводство, а действува

е
кеято захвана

нението е непълно, защото се налага 
росът: А какво обуелези дезинтеграцията? 
Не претендираме на цялостен отговор, но 
една част от същия, се намира в погрешно 
приложеното „развластвяване” на държава 
та, отнооно в инаугурирания (погрешен) про 
цес на етатизация. Впрочем, своезременно 
деетатизацията бе отъждествена с децентра 
лизацията в решаването, което само по се
бе не трябва да бъде лошо. Но, липсваха 
— когато се касае за стопанството —

Някои природни процеси са немину
еми, а и опитът за прескачане на някои 
етапи в развитието на обществото. Но, ус
корението на процесите, все пак, е възмо 
жно, защото в противен случай — полити
ката не би имала смисъл, а то(ва например

нето на пазара и на икономическите зако
номерности е нещо, което нужно трябва в 
този контекст да последва. Тогава ще бъде 
почти без значение кои процеси в кой мо
мент са важни за об ществото, относно за 
отделните негови съставки и сферата 

в нашите условия значи, че рубективните егзистенцията и действуването — предим 
сили биха изгубили целесъобразността на 
своето съществувание. На неотдавна ирове 
де ните „Карделеви дни" в Сарайево бе из
несена мисълта: някои наши приятели в чу 
жбииа смятат, чс у нас съществува „общ

на

па ството ще бъде на страната на онези, кои
правляващи инструменти на макро—план, 

биха допринесли за адекватна и ефи 
каона координация при приемането на ре 
шенията и синхронизацията на активности 

принцип свободните субекти, осо-

то откриват пространство за развитие на 
самоуправлението върху укрепване на не
говите материални основи.

които

Слободан Игнятович ^консервативиз'ьм по отношение на проме-угс на по

ТРАГИЧНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Тежката злополука на пътя Ниш—Окопие край Долевац от
несе 24 живота, а тежко и леко бяха повредени -27 пътника. За
силилия ос камион—-хладилник за момент мина бялата черта и в 
мит донесе нещастие на много семейства и страх и тъга внесе 
във всеки дом на нашата страна. И както биваше и по-рано в 
такива нещастия, наказаха се на дело организацията, -отговорно
стта и солидарността «а гражданите, лекарите, милицията и други. 
Впрочем, това им ,с човешки и професионален дълг. В този смисъл 
звучат като прекадени и неуместни възхищенията на някои хора 
от организацията и реашраннята, които се проявиха след нещас
тието. Но, съществен и пръв въпрос е: как се е случило неща
стието и могло ли е да ос предотврати, а.не как сме ое държали 
след тота. Надяваме се, че щатното следствие наскоро ще отго
вори на този въпрос. Обаче, не чакайки окончателния изход на 
следствието, а съдейки гю зачестилите нещастия в движението, 
които отнасят всс по-голям брой жертви, виновник номер един е 
м остава човсасьт, и тук трябва да ос търси решение, че в бъде
ще такива ц подобни нещастия благо1вромешго да се осуетяват. 
Не би могло да се каже че от такива трагедии извличаме навреме 
същински поуки. Дали и колко злополуката край Доловац далече 
ще отекне или наскоро ще го забравим, и така до следващия пи
сък? Туй це бива да се случи, защото това е още едно тежко и 
трагично предупреждение.
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яйството Оюред някои груби преценки в 
комитет за работа, заетите почти 

работното
по-добре ое разбират е цифрите, кои

то колективите изпращат като „осведомява 
це за намерението, че цените ще се увели
чат", но за обикновените наблюдатели, кон-

цифри

ЦЕНИТЕ зет Съюзния
пет месеца провеждат извън 
място. В тази институция с математика, ко 
ято се учи в основното училище е изчис
лено че нашият работник средно отсъства 
от работа 248 дни (на болнични дни, „раз 
търпиемй" годишни почивки, държавни пра 
зници, заплатен отпуск и пр.). Тук не се 

предвид времето, което ос 1*уби ид.
самоуправитслии събрат

които вероятно сме първи в света.

УНИВЕРСАЛНО
ПОКРИТИЕ

то цокат умно да разсъждат тези 
повече лцчат на някаква криеница.' 11ривс 
ждат се шокове за поскъпване от 21 до 
400 на сто (килими), 36 до 227 на сто (тру
пи), 5 до 90 на сто (обувки), 40 до 127 па 
сто (месни произведения) и т.н.

Съюзният изпълнителен съвет нямаше 
голяма воля'при даването иа съгласие (ггр- 

съгласпс за 47), но па гра-

Новата 1987 година започна бурно,
' поне когато се касае за цените. За само два 

десетина дена през януари поскъпнаха над 
800 стоки — най-често онези без които не ■ 
се може. Ако това може да послужи за уте
ха, трябва да се подчертае, че впо-големи- 
те търговски магазини ее продават и по 
100 хиляди различни стоки. Какво ще се 
случва занапред с цените не могат да прог 
нозират ни различни профили професиона 
лни лица, а камо ли Съюзният завод за цс 
ни, където тези дни пристигат на стотици 
нови искове за повишаване. До 20 януари 
в тази институция са пристигнали 694 та
кива искове, от които 434 се отнасят до сто 
ките, които се намират под непосредствен 
контрол на цените.

Въз основа на този списък е трудно да 
се извеждат някои сигурни заключения за 
това кои ч са причините- и мотивите за тър
сене на по-големи цени, а още по-трудно е 
да се обя-онят процедите за поскъпване, Ка 
сае се за голяма разлика, т.-е. аа проценти, 
които могат да бъдат яони само за онези 
които ги търсят. За някакви си егзактност 
тук трудно може да се говори, поне за ло
венето посочени артикули. Може би про
фесионалните в Съюзния изпълнителен съ

има
М1НО побр ойшцте
пия Iго
Всичко това нашите стоки много поскъпва. 
Отношението между износните и домашни 

по-неблагоприятно. Според 
Завода за изследване на

ез януари даде 
жданите това малко е известно. 11рсз тази 
година е увеличено участието ма произве
денията, чиито цени свободно се формират. 
В областта на индустриалното производс
тво 52 иа сто артикули са такива.

Причините са повече поради които и-оч. 
ти не е възможно да ос обуздае покачване

то. цени е нос 
изследванията иа 
пазара нашите цени в износа към края иа.

1986. година са били за една четдекември
върта по-низки от домашните-

П елечето организации в шоковете
че търсят покачване, понеже изстои

из
писват
пит е цепи са по-високи от техните, но при 
то!ва не иокат да се сравняват по качество 
то, производителността на труда, ползуваше 
то н,а мощностите.

Проявената тази година загриженост 
в Скупщината на Югославия няма да има 
ефект доколкото от това нс произлезне ня 
кое по-оериозно обществено начинание. В 
това отношение индикативно е че делегати 
те на Скупщината на СФРЮ ще се застъп- 
саг за някои извънредни заседания защото 
с тях проблемите не се решават. Мнението 
е наистина рационално, но проблемът ко
йто подтиква кризата е така силно изрази- 

С. Куюнджич

то иа цените в икономика каквато с нашата. 
Цените са само върх на леденйя бряг, не
уредния бряг, неуредно, до някоя степен си 
тропично състояние в пашата икономика. 
Съгласно това нецелесъобразно е да се за 
нимаваме с този или оня 'Сегмент в иконо
миката ако не ос хващаме на борба за дей- 
ствуванс на целокупния икономически ор
ганизъм.

Илюзорно е да ое очаква, ма нашия па 
зар в близко време да се намерят стехи по 
приемчн-ви цени ако е известно че нашата
икономика вече седем години характеризи
рат инфлаторното създаване ,на дохода, ни
зката производителност, изразходването на 
дохода без покритие, лошата работа, лент телен.

ЗА КАДРИТЕ

В анализа на Завода за кадри
в СР Сърбия е записано, че не- Даде си оставка или го сменят) директорът поне веднаж годиш- занапред да бъдат начело на ко-
споюобните кадри, -преди всичко тава. същевременно значи, че са но да дава отчет за работата си. лектива им. Според повечето пре

неспособни и тези кадрови тела Тук трябва да се добави, че ня- ценки с такъв начин на. избира-
и тези обществено-политически кои успешни директочи и без то- не и преизбиране директорско

то в а те функции, т.е. деловите орга
ни ще станат много по-ефикаеди

Р. Йоветич

онези на ръководни места са ед
на от най-честите причини за
лошото стопанисване на отделни организации, които са го назна- ва закон-но разпределение 
организации на сдружения труд. чшги. Днес е твърде рядко това правят един или повече пъти го- 
Покрай другото, се посочват някой да си признае- И в онези дишно, а след това отново тър-- и по-отговорни,
данни, че всеки трети директор екстремни случаи когато се на- сят съгласие от работниците и
няма висша профдоионална под- лага да се подаде, -оставка или
готовка. Обаче слабите дирек- да се -смени директор „заминава-
тори не. са ничия грижа, па дори нето" не се обоазлага с негова-
ни тогава когато довереният му та неспособност, но се' изнами-
колектив с години ■„осъществява" рат други причини каквито са
загуби. В списъка за -причините, болест, разклатени взаимотноше-
които довеждат до загуби най- ния и т.н. 
често ое посочват: инфлацията.

ПРОГРАМАТА „МОРАВА II"

ПОДТИК_НА РАЗВИТИЕТО
Още през 1978 година 

на подготовката за
започ- завършени са 240, а 

реализация щем ое засаждат още 173 
програма за ■' тара.

по настоя- 
хек-Поради голямото влияние на

разединеността на югославския кадровите тела и обществено-ло- На най-голямата
пазар, лошата валутна политика, «етическите организации върху развитието на селското стопанст и в областта на животновъд 
мерките на Съюзния изпълните- избирането (и преизбирането) на во м агропромишленоста в Юж- стзото резултатите са пм з^ла' 
лен съвет и т«„ но не ое посоч- директорите, конкурсите за тези „„моравски регион. Междуна-род нуваното Напримео от 98^?'
в” ™°0бНИТе ръкшюдии кад- ра6°™ места станаха формал- «ата банка за обнова и развитие вършени' са 955 кра'весЬеами от 
ри. Затова са тв.ърде малко ор- ност. Всъщност, това и не са Ч1Рез И-нюест банка ™ „ „ж кравеферми, от
ганизащиите, стопанисващи със конкурси, понеже в 75 на сто даде заем от 87 милиона лп^ п.т ®цеФерми построени са 363, 
загуба, които в санациониите си случаи на тези конкурси ко-нку- ра За развитие на сел-скотоДст^ н п 7 1?меоеки Феими завърше- 
програми предвиждат и сменява- рира само по един кандидат, панстао Ф са 72!-а-изграждат се още 191

, не на директорите си. Трябва да се изтъкне, че прак- Опок за «.тт,»»™ , „ ферМИ- Наи-слаби са резултати-
Защо някои .директори така тиката е „по-черна" от тези стц- проекта бе 1986 л.п „.'„„х ”а 'те при свинефермите, където от 

кораво -са свързани с креслата тистичеоки данни. Именно, и в то на всичко ппиттП ‘ * аие~ заплануваните 200 са завършени
,. си. иа дори и тогава когато ор-. този 25 «а сто конкурси за ди- приключи до зТ мап Г -Да Са”° 23' Като причина 

ганизациите им с години стопа:- ректори, когато конкурират по- на Досега са и годп ва липсата на навик за
. нисва-г -със загуби? - вече души, пак се избере оня дитите) 8 795 985 000^ ’ ! фе'

• Един -от възможните отгово- кашдидат за когото координаци- 
к::.Рйц?Ря®ва да се търси и в начи- оншуте тела преди това 

на на който са седнали в тези определили, 
кресла. Всъщност, резултатите
изследването на посочения За- дваме, както потвърди анализът 
вод за кадри в СР Сърбия 
влиянието при избирането 
директорите показват, че най-го

се п-осо-ч- 
занима-

ване със свиневъдство. 
От 10динара. В

то някои директори проведат и •
п-о шест мандата, а ,някои дори НИте 2052 х-ектат ла«У®а- кланицата -в Леоковац наскоро

лямо влияние имат така нарече- и повече, без оглед резултатите спадани в частния Щ° бЪДЕ 'пусната в Яействие Су-
ните кадрови тела, а след'това в стопанисването на о-рганизаци- садени са 1231 х^ктпю^ ^ За" Шилнята 'в медведжа ще бъда 
обществено-политическите орга-' ите им- Всичко това бе повод да да? -се още 366 хе™ ц’3^' "У0ната тази година, след й^?о
миратИИ'гЯма ТРСТ° МЯСТ° С6 На" СЕ 'гаре,дж>жи изменение'в разно- ствения сектор трябв^дт ое“?Г бъдат премах!нати някои недоста- 
мират самоуправителн-ите орга- редбите в Закона на сдружения садят 185 хектапа п>вг,т тъ-ци на съоръженията-

л ни, а на четвърто —трудовите хо- труд оп-оред което деловия орган дини а засадениРра 100^^11 °т за'въРш«тате обекти всич-
апЛП0РеД Т0Ва' ак° 'някой не‘ Да избира -работническият съвет засаждат още С лпз ° ^ 1=5 06 Ки стопанисват положително с 

способен директор „замине" (по- и това чрез тайно гласуване, а да сезГсадТбОО хсттерГп^ощи »ар ^зпроВДстве-

са ое
Г1

Тогава и не. трябва да се учу-1В

за на Завода за кадри в СРС кога-
на

I
. I .



Комунист 3
В НАВЕЧЕРИЕТО НА „ЦЪРВЕНИ БАРЯК'

„КРИСТАЛ ", ЗАЙЧАР

Приказка за образец
ИЗВОДСТВОТО СИ 115 Славия се влива поток от сигур-
ЛАЦИЯТА 22 ПЪТИ И 1™'сЪСХГПКГт1гнтл п ^КУМУ~ на (ВалУта. За да заработят 
СДРУЖАВАНЕ НА ЮГОСЛАКгЖм СРЕД<~ТВА и Долара, зайчарци трябва
СТАВИТЕЛИТЕ НА ТОЗИ : КОЛЕКТИв° т1атлгтмцАдТ°ВА ПРЕ~ жаТ вдин. а всички останали ие- 
МОГАТ ПРЕД 1200 ДЕЛЕГАТИ НА С ПРАВО обходими неща за така високо
ЩА НА САМОУПРАВИТЕЛИТР И ютД^чАДЕСЕША СРЕ‘ производство набавят тук, за ди- 
СЪСТВОИ НА 15 -И 16ЩЕ СЕ ™ Построиха и модерна, соб- 
КВАТ ВЪРХУ ТЕМАТА НА ТАЗГОДИШНАТАЕ грртттдА СШеНа фа,&Рт<а 33 стъкларски
БИТИЕТО НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД СЪС СОвт™ г-тдпм <етово*И»**ки « по тозид сьс СОБСТВЕНИ СИЛИ начин от скъпоценен внос.

. а- За да могат толкава бързо да
след четири години започна увеличат производството, хората 

индустриално производство на в „Кристал" трябваше да обезпе 
кристал. Това беше нещо ново за чат и достатъчен брой добри опе 
Югославия, защото вместо дото- циалиоти. Ка-кто 
гавашното

десет 
да вло-

Когато преди няколко 
зимувах на Златибор, 

се че през_същото време на тази 
планина пребиваваше 
ният отбор по футбол на Кувейт, 
когото тогава предвождаше на
шият интернационален треньор 
Милян Милянич. Кувейтчаните 
се радваха иа онега като малки 
деца, а колко г 
таха. Една сутрин 

. „Палисад” имаше

години случи

национал-
и за машини,

въвеждаше пари влагаха «и за кадри. Мнозин 
и автоматично сгпзото от хората, чиите ръце 

производство И доработка на кри умеят на-хладното стъкло да да- 
стала. Благодарение на индустри ват топлина се школуват в цен- 
алното производство, на най-съ- търа за насочено образование в 
временната технология и изюпо- Зайчар. За всички ученици, кои- 
чптелното залагане на мотивира- то се определят за едно от зва- 
ните работници, от 1976 все до нията, необходими на. най-голе- 
1980 година производството на мия югославски производител на 
кристал двойно се увеличаваше кристал, ге обезпечават 
всяка

ръчно,
пълу автоматично

струва — не пи- 
пред хотел
много хора: 

футболистите на страната, бога
та на нефт, се блъскаха край 
мирна

ка- стилен-
година. Раждаха се и нови дии, безплатни учебници, прак- 

фабрики от парите, заработени тическо обучение, със заплатена 
под покрива на предходните и от топла закуска и защитно облек- . 
сдружаването с онези, които са ло, и което днес изглежда е най- 
почувствували, че то2а има свое значително — 
бъдеще. Днес зайчарският „Кри- бота. Разбира 
стал" има деветнадесет

със зайчарска регистра
ция и купуваха цели кашони с

Богдан Йовановичкристални предмети. Кристални
ят товар изчезна бързо. Казват, 
че по-късно от Зайчар пристиг
нал още един камион е кристал, 
но .ние това не видяхме.

■краят на „приказката"- Но при
казка все пак .не е. В съобще
нието на „Кристал" за Срещата 
на самоуправителите в Крагуевац 
е казано: „Първо от дохода би-

загарантирана ра- 
се, за онези които 

основни искат да работят. Защото .във фа- 
—:----- бриката се заработва според тру

да Повече от четири пети
заетите .работят на норма а с Еат задоволени, всички, па след 
редовната заработва им се' пада гова Работникът, който този до-

ход е_ обезпечил. Отделянето от 
дохода и по-нататък е големо, 
без оглед възможностите на сдру 

■ жения труд. В 1986 година от 
■съвкупно осъществения доход в

Червеният баряан на „Новкабел“ от

ДЕЛЕГАТИТЕ на Общинската скупщина в Крагуевац еди
нодушно решиха най-висшето признание на този работнически 
град — Грамота с диплома „Цървеният баряк на самоуправле
нието" да бъде дадено на Трудовата организация „Новкабел" в 
Нови Сад. В обоснованието се изтъква, че тъкмо и темата на пред 
стоящия „Червен байрак" — „Развитието на сдружения труд с об 
лягане върху собствените сили и самоуправителната интеграция" 
— повлияла да бъде предложен новосадския колектив, защото в 
своята 65-годишна история много постигнал точно по този път 
на развитието си. „Новкабел" от работилница за изработване на 
каблн и електропроводници стигнал до колектив, в чиито 12 осно 
вни организации на сдружения труд работят над 4500 души. Не
гови основни черти били прилагане на съвременна техника и те
хнология, без нито една купена лицензия в чужбина.

и премия ако се уработи всичко, 
което е предвидено по асорти
мента, количеството, качеството 
и в срок. Такава система за 
пределение е двигателят,1 който „
в най-голяма степен допринася ”Кр№Стал отделяното на обще- 
да се работи много, качествено ’с™ото възлизат 58 на сто, а само 
.навреме, напълно да се ползуват 42 иа сто е останало на този ко--лектив за разпределение и раз

ширяване на материалната осно
ва на труда”. А съвсем накрая е 

производ- загГисано: „От лащия собствен
егвена програма, постоянното из- .опит може мда направим заклю-
слсдванс на пазара и изисквания- чение, че най-късия път за об-
га на 'купувачите, най-модерната ществено-шсономическо и само-
технология. добрата организация управително развитие е опопата

Тази случка ни накара да си организации на сдружения труд, на 'работата' вжхжите лични до- върху собствени сили, максимал-
помиедим Дава е делови зДах". с шестдесет хиляди работници в ГлипгГс^еб ^ ^ П0ЛЗуВ“е ^ въ—*
Но. когато става въпрос за. зай- пет общини в Сърбия, Хървагг- ^^ безплп™ прехрана ™Ц!,аЛ' *а яаука'
чарокия „Кристал", не става ДУ- ско Черна гора и Косово. всички три смени, организирана-
ма гамп за леловост а за дело- През. следващата петилетка, __ 1 ',,1р‘иМь1
ва философия Това потеържда- от 1980 до 1985 годиш развойна- п^*“Ш„3г “<ИТа' прС№“азните Последното зайчарци все още 

ф ^ т „„ та г-рпатегиа се меняше Оглеля- мсрси ||а работното място, гри- .не дочакаха. И в тази приказкават думите, които следят. Те мо- га стратегия се меняше- щ-гделя а почивките и рекреация- изглежда съществува
жс би приличат помалко .на при- ха се .средства за модернизиране пп,Вп™,ш.м№ ‘ ‘ ” ' !г31ЛОКДа . съществува

1 приспивни на производството и субстиггуци- га на работниците,— това са зла самодива. Как ли щеше да
приспивни ^ Ра шшДа Постро^„и бУяха едни от маичважнитс основи за. 'блести „Кристал" ако тя «е съ-

и ай-съвременни слсктропсщи за У ’’ р1^стал • ществуваше?I ова би мзжал да бъде и

раз-

капацитетите и работното време, 
да се пести.

Добре подбраната

та н стабилккггс условия на сто
панисване."

във

някаква
казка, но от детските 
приказки, се различават по до
стоверността.

Имаше едно време една фаб- топене на кристал, които даваха 
А 1 три пъти по-качествена стъклена

маса и многократно са мо-рситр- 
билни по отношение на предиш
ните на бутан.

Миодраг Стойилович

рика за стъкло,, в случая не мно
го отдавна г— основана е 1965 го- 

десстки
X Р О М И К А

Жу рнвлистдина, в която няколко 
работници произвеждаха светли
нни и други стъклени предмети.

стъклената маса, производството на .кристал само 
опаковаше в мага- в Зайчар сс увеличи 115 пъти, а 

слаби, понякога потреблението на домашния па- 
Така ставаше ме- зар 30 тгьти, какво става с оста-

Задава сс въпросът: понеже Да се работи .в журналистика „без грешка и недостатък" 
почти е невъзможно. Журналистите най-добре знаят, че няма 
професионален журналист, който не е почувствувал горчиви
ната :га грешката, иа закъснението, чувството да дълг към ця
лостта на проблемите; и-стината, представянето на събитията 
или личностите. Когато сс касае за обществените информати
вни средства, трябва да изтъкнем: ние сме против политическия 
патернализъм изобщо, пък и против опекунското отношение 
към печата. Не омс за политичесюо-бюрократичеока употреба 
на средствата за обществена информация, но не сме и за тях
ната злоупотреба.

Духаше се в
духаше се и 
зин, а заплатите
и закъсняваха, „
сеци наред, цели пет години. А така. Отговорът;е: продава се по 
тогава 1970 година, във фабри- белия свят. „Кристал изнася по- 
ката пристигна екип от млади и чти три четвърти от своето про- 
добри специалисти ' и светлото изводс-шю на конвертируемия па- 
бъдеще започна- Разпродадени зар, а с почти идентичния про- 
бяха мгногогодиш/гитс ' залежали цент участвува в югославския из- 
сггоки а беше обезпечена и ра- нос. Всички сшози хубави блсс- 

- бота за 400 работника на загас- тящи неща ежедневно изпращат 
палата фабрика' за равно стък- за САЩ. Канада, Австралия, 
ло които щяха да останат без ГФР, Япония, Италия.. А от
работя там в касата на „Кристал и ТОго .

Мирослав Маркович, 
член на Председателството на 1'К 
на ССТН в Белград на заседанието 

Комисията за информиранена



4 Комунист

Авторитетни инициатори
ОТ ВСИЧКИ ФУНКЦИИ В СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ за останалите, «а те^ряйа ^

МОЖЕ БИ НАЙ-ТЕЖКАТА Е (ДОБЪР) СЕКРЕТАР НА ПЪРВИ- да °1)га«^ират работа 1 работа и ролята и за-
ЧНА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ ™Ч,.ата ор.шшзДО ^„ията на секретарите и се-

Спород проектирания статус, чиитс организации «а СК, защо- ‘способ- крстариатите.
първичната организация на СК то от тях в наи-гояяма степен за- г ь 1 • 1ирЪЗ,к.итс с (Към тези семинари общински

' е основният субект, който би тря вири организирането на работа- ?а укрепв^! на ^ тс< „омитстн пристъпват твърде
бвало да има първостопониа ро- та пък и целокупната активносг 0С1ШШ.И1С Абщсс в различно - главно в завиоимос.

върху изграждане- «а първичните организации. чооки орааиизащш, с е У това как ги схващат, Някои
В сложните икономически и ра^иютните, рьководошю 01 г-олям опит в този

комунистите и осъществяването обществени условия, в условията и други. От тях се търси да11 < - б (еднодневни или дву-
й Тя би трябвало да бъде дои- когато и .самият Съюз на кому- ботят кшюктиию, да мобилна» иоооотг.
н. 1я трябвало д |шстите е обременен със слабее-, рат членовете и организират ак- ! С“"б0Тдщ по групи, анализ на

ти, на първичните организации циите. ■ . ‘ практика и подоб-
самоуправитслни не с леко да бъдат постоянно Секретарят с 1 Ооиоп задължителните

организации и общности и но- активни, на всички фронтове в за «дога^ргюс й гмбогага ’ обработват и теми, акту-
широко в обществото. Обаче, та- идейно-политичооката борба да първична!а организация З ою л собствените им ореди.
зи^оя роля тя, много тежко оеъ ос борят с проблемите. Затова е «а. неговия избор ос поовевдва ^ ™ цялата „рогра-
ществява. Много първични орга- голяма отговорността на техните наи-голямо юшмаягис. Обаче, ако По слу е ,

бездейни секретари и секретариати. е сам, ако с останалите членове ма ^ няколко тс-
Неотдавна на заседанието с ма секретариата ме сътрудничи, Да сс оораоо1/П с 

изпълнителните секретари, задъл малко ще му помогнат неговите

СЕКРЕТАРИ И СЕКРЕТАРИАТИ

ля и влияние 
то на политиката на Съюза ма вид- ос-

гател на целокупния 
вйтелек живот в сдружения труд,

темив основните

«изации са прекадено 
и са извън жизнените процеси.
Има'много причини за едно та- 
кова състояние обаче трябва да жени за развитието на Съюза та способности.
ги търсим преди всичко в недо- комунистите в междуобщииоки- Много е важно и това колко 
статъчната идейно-политическа и те конференции на СК и в 1 рад- идейно и акционно е оопособепа 
акциовна оопособеност на първи- окия комитет на СК в Белград с и активна първичната организа- 
чните организации на СК, право бе казано, че днес от цйя, В активните ор!ацизации

Идейно-политически и акцион всички функции в Съюза на ко- обикновено не избират исдоста- 
оспособените мунистите може би най-тежката тъчно способните или карперис- 

първични партийни организации е добър секретар на 
не са в състояние достатъчно да партийна организация. Това е по 
ангажират своите членове, да мо тежко, ако секретариатът на пър достатъчно способните това пока 

^ билизират и водят останалите но- вичната организация на СК не зват със своите слабости в ор-
и е достатъчно идейно политичес- ганизир.ансто на работата на ос-

М1И и тли
Макар че организирането на 

СК на Сърбия 
към

тези семинари в 
е дългогодишна практика, 
същите често сс пристъпва рути
нно. Затова общинските комите
ти би трябвало да имат по-голя- 
мо влияние и повече да участву
ват в избора на темите и съста
вяното на програмите, които тря 
бва да се реализират във всички 
организации след изборите в пър 
Бичните организации на СК, Ак
тивността по идейно-политичес
ко и акционно оспособяване на

но недостатъчно
първична ти. Ако сс и случи такава неспо

лука, това «се бързо открила: нс-

■ сители на самоуправителната
политичеоката акция. Затова иде Ки и акци01нно способен, и акти- йонната организация на СК, ка- 
йното укрепване и акциопното ос вен. Затова е потребно на тяхно 
пособяване на първичните

риеристите — или със съюзниче 
стзо с технобюрократичеоките 

работи като сили или с конфликти с желание 
да се, с„наложат". Също така, 
много важно е постоянното общу 

Секретарят и .секретариатът ване между първичната органи- 
поовети на секретарите и член.о- са не само организатори на .ра- зация и общинския комитет на 
вете на секретариатите на първи ботата на първичната организа- СК, който би трябвало да изгра-

ция на СК, но в най-голяма сте- жда редс>нни връзки, да участву- 
(От 2-ра стр.) пен и инициатори на нейните ак- са в работата и оказва помощ на

ния център за прасета в Леско- Ц™. °т тях предимно зависи не първичната партийна оргаяиза- 
вац, който вече две години има
загуби. Всички останали обекти нето на събранията, дрговаряне- 
редовно отплащат дълга към 
Международната банка. Физиче-

пар- то организирано и обмислено ос 
тийни организации е една от при пособяване да се 
оритетните задачи на Съюза на върху постоянна задача, 
комунистите. В това отношение 
особено внимание трябва да се

секретарите и членовете на сек
ретариатите, на първичните орга
низации — изтъкнато бе на не
отдавна състоялото се заседание 
на Комисията на ЦК на СК в 
Сърбия за развитието на СК — 
тря_бвало би да бъде траен облик 
в работата на' обшинсците коми
тети. Затова ’те чрез консултации 
с пързичните ' организации тряб-

ЗНАЧЕНИЕТО НА ИЗБОРА

само подготовката и организира- ция. са да допълнят програмите р но
ви теми за целия си двугодишен 
период.

Темите, ясно, не може да се 
обработват само чрез сказки, но 
и чрез критичен анализ на соб
ствената идейно-политическа пра 
ктика и състоянието в своята 
среда. На заседанията със секре 
тарите на първичните организа
ции на СК към обработените те
ми и конкретните въпроси, раз
движени в тях, трябва от време 
на време да се връщат, да ана
лизират промените в работата 
На първичните организации, съ
държанието и методът на рабо
тата. Ако промени

За оспособяване на секретари 
то за акциите и утвърждаването те и орекретариатите се предви- 
на задачите, но и целокупната ждат и постоянни семинари. Про 
активност на първичната партии- грамата на всички семинари, ко

ито се организират във всички 
Цри това трябва да се има организации след изборите, ое

оката реализация на програмите 
не е пълна, защото това .се по- на организация.
стига постепенно и .същинските
резултати трябва тепърва да ое предвид, че идейно-политическа- прави в ЦК на СК в Сърбия и

та и акционната оопособеност на същата предвижда , няколко най- 
Воичкм ферми са свързани с секретаря и секретариата в най- актуални теми (обществено-ико- 

млекоореработвателвите
нооти и с фабриките за храна за избор. Опитът потвърждава то- на отбрана, и обществена самоза- 
живошните във Враня и Лееко'- ва: в някои първични организа- щита, междунационални отноше- 
вац както и с кланиците в Ри- ции, след избора настават значи- ния, идейно и акционно едмн-

телни промени в работата и ор- ство на СК и организиране на

постигнат.

мощ- голяма степен завиои от самия комически отношения, всенарод-

■ ставащ Буяновац и Леаксвац.
Както изтъква Сава Марко- ганизирането на акциите, докато работата в първичните партий- 

вич, председател на Регионалния в друга настъпва стагнация и па- ни организации), 
кооперативен съюз, всичко пое- сивизация. Твърде е важно и то- ВСЕ ПАК РУТИННО

Тъй както .около 70 на сто
няма, тогава

логично се поставя въпросът 
смисъла от обработването на 
кретни въпроси! и за отговорно
стта на секретаря и членовете на 
секретариата, защо

троено досега съществено влияе ва, за секретар и членове «а сек- 
върху развитието на селското ретариата. в първичните органи-. от секретарите, а подобно е и 
стопанство и хранителната про- зации да се избират примерни с членовете на 
мишленост в този недостатъчно работници,

за
кон

секретариатите*
сбществено-полити- в миналите избори бяха за пръв 

развит регион. Най-вече е на- чеекм и самоуправително актив- път избрани на тези функции, 
правено в Леоксвац, Враня и Вла ни, авторитетни комунисти, оне- на семинарите би. трябвало да 

Б. Костадинов' зи които мотат да бъдат пример се посочат и някои иайщсъщест-
не ползуват

спечелените знания.дичин хан.
Воислав Раткович

Комунист ;= кгг“,-Хф=',т‘.ло“к-щ,е
стоен с Орден народно освобождение, а с издания^ДУбРавк° Цурач (Босна левард Ленина — 6, телефон- 627-793- ” У !
указ от 30 декември 1974 год. с Орден бра- рр ^ Б,ЬрКИЧ (Сьрбия). Издава „ирп есрон- 627 793
тство и единство със златен венец. ^Д Ха”Р7лахУ (Косово), Ристо Лазаров “здава НИРО -Комунист”. *

Пмтъот,™ ттт»пЛ ^ Македония), Славко Герич (Словения) Ми- Печата се всеки четвъртък н» г-кпйп
мир Су^арс/и. главен „ отеовТнредаХ ^ (^нГто^аГ КалмГ“ П МаТ”Я *?°В° Т е( -рватско-сръбскн (кир^ш |
на всички издания на „Комунист”: Влайко „одина/ Р ' в Петкович (Вои_ и латиница), словенски, македонски и ал .
Кривокапич. баНСКИ езици' а «пратени издания на бъл- I
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-ъиняжя
МЕРКИ ЗА 
ШКА ОБЩИНАПОДОБР] НИЕ НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО В БАБУШНИ- . ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В 

ГОРНА ЛИСИНА

ПОДОБРЕНИЕ НА ПОРОДИТЕ Решават се комунално 
битовите проблемиОсновна задача, 

си е поставила земедел- ' 
ската кооперация в Бабу 

община е по
добрение на породите на 
добитъка. Едно о,т основ-

която

Електрификацията 
Горна т шейна 
Ще един от наи-големите 
проблеми, тези дни

на яване на- ограда при 
оките гробища, но и то
ва е съпътствувано с ре-' 
дица трудности, защото 
в селото има гробища 
на три места — казва Ла 
заров. Да ое строят огра 
ди при всичкит  ̂гробища 
ще е цтого скъпо.

Не е,разрешен и въпро 
сът за обезпечаване на 
помещения за младежка
та организация. Залата

селшнишка доскоро ое

ток
получиха и махалите, г ло 
жка планина и люти дол 
и сега почти във всички

ните мероприятия е 
изкуствено ооеменяване. 
Изкуственото осеменява

домове светят електриче
ски крушки, л е довежда 
кеш на ток в домовете 
се внеооха електрически 
домакински уреди, теле 
визори, радиоапарати и

не при говедата е въведе
но още през 1959 година 
и е оказало огромно въз
действие върху изменени
ето на породите на кра
вите. Домашното говедо, 
бушата, е на изчезване, а 
на негово място в обори 
те се оотлежда шареното 
говедо. Напоследък и то 
се измества от сименталс 
кото говедо. В тази 
сока най-голяма 
направи в края на изтек
лата година кооперация 
„Будучност", която обез
печи от СР Словения 65 
крави, а в скоро време 
още няколко десетки сел 
скостопански 
тели в общината би тряо 
вало да получат крави 
—сименталки, които да
ват два пъти повече мля
ко, при същото изразхо
дване на храна.

ДР- в кооперативния дом ве 
Кои проблеми сега са че е освободена от страна 

наоелязани за разреша- на ООСТ .-.Слога" и сега 
ване7 се чака същата да бъде

Ма ред е комунално'-би адаптирана. Според Ла
заров, с адаптация_на
залата трябва да се ото

И в свиневъдството организации и 
рната
цица. Беше 
във всички 
щности, в които 
ловня, да се 
пунктове по

встерина
машната свиня почти е 
изместена от 
та" а срещат се и 
доката „ландрас” и анг 
лийската „йоркширска" 
свиня. По-незначителни

отанция в Бабуш-„моравка- 
холан договорено 

местни об-на- Олагоустрояванс.товото
Както ни уведоми СЛА- 
Вло ЛАЗАтов, председа чне 2 най-скоро време.

Предмет на обсъждане 
местната общност’ и в об 
ществено-политическите

има ус 
открияткрачка

изкуствено 
осеменяване на добитъ- 

Ветеринарната 
Чйя ведно

резултати са постигнати 
в коневъдството и птице
въдството.

тел на Скупщината на ме 
опната общност, органи
зираните дили в местната 
общност в Г. Лисина са 
запланувани да строят 
махленски пътища. От
давна са прокарани мах
ленски пътища до Стали 
чини и Тарабане — Пот- 
ресие, а миналата годи
на и до Разцепеница, в 
която акция се прояви 
Славчо Стойнев от тази 
махала. Остава да бъ
дат прокарани пътища 
ло махалите Колище и 
Гложка планина. Както 
ни уведоми Лазаров, 
местната общност в Г. 
Лисина сериозно се е за
ловила о изграждането на 
път до мах. Колище. Ра 
збира се, в акцията най- 
дейно ще трябва да по
могнат и жителите на та
зи махала.

ка. стан
ще извърши

От началото на наето лицензи,ране на разпдад- 
- ящата година се правят ните бикове, 

усилия, с които да се да-, запознае земеделската ко 
де нов тласък на .разви операция в ония

общности, 
условия за

организации в селото ще 
бъдат и въпроси и проб 
леми от областта на. сна 
бдяването, изкупуването 
на добитък, здравната за 
щита, услугите на здравна 
та станция в Г; Лисина 
и др.-Жителите на Горна 
Лисина и някои 
села, не
здравните услуги на Здр
авния дом в Босилеград. 
Негодуват защо е оттег
лен лекарят, който е ра
ботил два месеца в здра 
вната станция в Г. Лиси 
на. Докато имаше лекар 
в здравната станция в Г. 
Лисина на болни в това 
и в съседните села лес
но се оказваше помощ.

Един от въпросите.,- ко
нто местната общност в 
Г. Лисина постоянно има

като за товапроизводи
местни 

които няматието на животновъдство 
то в общината. Неотдав
на се проведе съвеща
ние с представители на 
всички селскостопански

в
организиране 

на изкуствено осеменява
не. Също така, 
рната станция ще обяви 
конкурс за приемане 
дипломирали —
Ри, а ако се окаже

ветерина- съседни 
са доволни от

наБЕРИН ИЗВОР
ветерина-

Сеяо без път нуж
да, и за други специалис 
ти. ще отпусне няколко 
стипендии, ще се погри
жи повечко за разрешава 
не на жилищните пробле 
ми на

Кой За какво и да говори — беринизворча- 
ни си говорят за пътя. И не без основание. През 
последните двадесетина години правиха, стру
ваха, строиха път от Звонци до селото си — и 
още са си без път.

— Нашата мъка е голяма — ни се оплака 
тези дни РАНГЕЛ ТОДОРОВ, делегат на Общин
ската конференция на Социалистическия съюз 
и председател на местната организация на Со
циалистическия съюз в Берин извор. Стоки има 
ме, но нямаме път. Прокарваха го специалисти 
и „специалисти", имаме няколко „трасета", но 
път още нямаме — казва Тодоров. Хората вече 
загубиха вяра, че един ден ще могат е леки кола 
по всяко време да идват в Берин извор.

И последното, кой знае кое по ред прокар
ване на пътя е безрезултатно. А берииизворчани, 
хем са без пт,т, хем са длъжни на „Комумалац" 
в Бабушница 390 000 динара!

Не бива да се отмине и фактът, че осисн 
самоуправителната общност за пътища в Бабу
шница, вина за безуспешното строене па пътя 
имат и ня-кои беринизворчаии, които не съдсй- 
ствуват за разрешаването на този въпрос.

М. А.

специалистите, ка
то по такъв начин ое 
буди интерес у 
листите към Бабушннш- 
ка община.

съ-
специа-

Занапред и инспекцион 
ните служби в община
та, преди всичко инспек 
цията по пазара и селс
костопанската и ветери
нарната, ще рс организи
рат по-добре и гю-еиерпи 
чно ще сс борят орргцу 
спекулите п продажбата 
и препродажбата па до
битък, с което ое изнася 
сериозна вреда на живот 
иовъдния Фонд. С набол 
язаните мерки оо очаква 
значително да нарасне бр 
оят на крави и юници, 
които сега са 9400,. 'раз
плодни овце 20 000, сви 
не 4000, козе 1300 и др. 
Освен с изгражданото на 

купуват няколко овфецерми (на 
„Църии връх", „Бачов 
дол" във В Боиивци), с

Друг е въпросът, кога нд предвид е развитцето 
на селското стопанство. 
Животновъдният фонд 
сега е на-добро равнище. 
Всяко домакинство -' отг- 

пътища ще лежда по 15—20 овце и 
трябва да разрешим в пет 3—4 крави. Но е си- 
най-окоро време

то. станс, дума за пътя до 
Гложка планина. Заоега 
за него няма пречки. Пр 
обломите с изграждането 
на махленски

изтъ
мва председателят на 
Скупщината на местната 
общност в Г. Лдкжна Сла 
вчо Лазаров.

Жителите на 
Лисина планират да орга 
иизират акция за постро

гурно, че всички възмож 
пости не са, използувани 
и че има начин животно 
въдегвото да - се интензи- 
вира и по такъв начин

с. Горна да се дава- принос 'към 
икономическата стйбили

А. Антнмовзация.

НЕКАЧЕСТВЕНО СЕМЕ
Напоследтж на пазара 

в Бабушница сс прода
ват некачествено семе 
на разни фуражни рас- ‘ 
тения-

По такъв начин 
ко стопанските произво
дители, които го купуват 
рискуват да дадат значи
телни средства за — ни 
Що. Селскостопанската ии 
рпекция в Бабушница «а

време е сигнализирала за 
това, но вос още някои 
производители 
семена от частни произ 
водители.

Главен недостатък на 
това семе е, че трудно цо 
нил/ва, а в известни слу
чаи сс касар и за пренае 
яне на заразителни бо
лести но растенията.

няколко хиляди овце и 
кози, очаква сс до 1990 
година чувствително да 
нарасне броят ма крали
те, овцете’ п други домаш
ни животни в частния сс- 

М. А.

сслс-

М. А. ктор. Горна Лисина
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ПЕНО СЧЕТОВОДСТВО
БОСИЛЕГРАД: В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВНАТА ЗА
ЩИТА СА ЗАПЛАНУВАНИ ЗНАЧИТЕЛНИ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ

ПО-ЬЛНЗО НАСЕЛЕНИЕТО К0ЛК0Т0 ЗА СЕБЕ 

ТОЛКОВА ЗА ДРУГИ9 милиона динара, а ос 
очаква през този 
Републиканската 
за здравна защита за об
завеждането им да отпу
сне около 20 милиона ди
нара.

Имайки предвид, че в 
Здравния дом в Босиле
град «е разполагаме с 
всички необходими съоръ 
жетшя запланувахме да 
набавим повечето1 съвре
менни такива. 'Изхождай
ки от нуждите и целите 
необходими са около 15 
милиона динара и във 
връзка е отпускането пм 
шс разискват делегатите 
на Републиканската СОИ 
през идващия месец. Счи 
■тамс, че тези средства ня
ма да бъдат под въпрос 
-- подчертава Напев.
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА но
ви СПЕЦИАЛИСТИЧЕ 
СКИ СЛУЖБИ

През тази годииа с необходими съоръжения що 
бъдат обзаведени новоизградените здравни обекти в 
Дукат и Бранковци. Докато изграждането на стацио
нар с родилен дом е все още под въпрос, зелен си
гнал получава дограждането на здравния до’м в Бо
силеград.

През последните десе
тина години в областта 
на здравната защита на 
населението в Босилеград 
ска община са постигна
ти резултати, с каквито 
могат да се гордеят само 
много -шьразвити среди.
В тази икономически изо 
станала община оо^ен но
воизградения здравен дом 
в Босилеград са изг.раде- на . страната, 
ни и здравни ведомства нови усилия да доблн- 
в няколко села — Горна жим услугите си още по-

моссц
СОИ

организации плащат зп 
В сравнение с

Изпълните 
на Общинска

Неотдавна
лихви.
19ВО годила средствата 
з,а тази цел са увеличе
ни 28 пъти, а доходът са 

Участието им

лният съвет 
та скупщина в Димитров 
град разисква върху 
формацшйта на Служба- 

обществспо счето
водство, отнасяща се Д<> 
даждията от стопанство
то. Макар чс (по стар обм 
чай) оведонията за 
та 198.6 година все ’ още 

готови всс пак фа

ИЛкев. Първо, тс идват по
ради разпърснатостта на 
селата, безпътното и от- мо 0 пъти. 

в дохода с 18,5 на 
Ако се гледат съвкупните 

пай-мпого
„Тигър". Но имай- 

предвид процелтуал- 
им участие в дохо-

та за сто.
далечеността им от цен
търа на общината и вто
ро, в Босилеград не сме 
в състояние да оказваме 
всякакъв вид помощ та
ка че нс малко пациенти 
II за „дреболии’ изпра
щаме във вътрешността 

Полагаме

ог-размери
леляцяла
км
ното
да безспорно първо мя 
сто заема ,ф(илс", който

■не са
ктитс -зя „атакуването" пъ
рху дохода в стопатстло-

Въпреки усилията здравната защита да сс 
доближи до населението целта все още нс е 
постигната. Често пъти хората не са доволни 
от услугите на така наречения субективен фак
тор, в случая от медицинските работници. Тези 
пък не са доволни от личните доходи. В тази 
икономическа изостанала община лекар по об
ща практика на пример заработва около 150 
хиляди динара месечно и казват че в сравнение 
с други среди и професии в общината са малко 
заплатени. Д-р Накев изтъква: — Обекти ще 
изграждаме, средства няма да бъдат под въ
прос, но ако нищо не се мени във възнагражда
ваното в тези обекти няма да има достатъчен 
брой лекари.

С оборудването на 
Здравния лом с нови и 
съвременни съоръжения 
обаче нс могат да сс ре
шат всички трудности. 
Тук рее още се чувству
ва липса на помещения. 
Затова, а имайки предвид 
обществените изисквания 
и фактът, че Босилеград 
постоянно се развива, 
през настоящата година 
е запланувано да се из
върши дограждане иа 
здравния дом. С това ще 
се създадат около 340 м2 
ползваема площ, както и 
възможността за откри
ване на нови специалис- 
тически служби — меди
цина по труда, физикал-

; - 1г~
то през деветте месеца е ■ за лихви отделя цели

26,6 на сто от дохода. 
Тук са и ТО „Братство", 
„Нишава" и други. Осно 
вно е, че за лихви отдел 
ят тези, които най-мал
ко имат собствени обо
ротни средства. Освен 
това за издършка на тру
довите общности се от
делят 3,5 на сто, а това 
в сравнение с 1980 году- 
на е увеличение за седем 
пъти.

поразително.
Именно, през посоче

ния период от димит
ровградското стопанст
во, за различни общест
вени облагания и потре
би са „отишли" почти 
1,73 милиарда динара, а 
на стопанството са остана 
ли 1,87 милиарда, т.е. 48 
на сто са минали в други 
каси, а само 52 на сто 
са останали за тях.

Най-,много трудовите

и Долна Любата, Горна 
Лмсина, Долно Тдъмино, 
и Назърица, а миналата 
година приключи изграж 
дането на здравна стан
ция в ' Бранковци и на 
амбулантория в Дукат. 
Сега здравната защита е 
много по-близо до паци
ентите.
ЗА ОБОРУДВАНЕ —
35 МИЛИОНА ДИНАРА 

— Трудности обаче все 
още има — казва дирек
торът на Здравния дом в 
Босилеград д-р Крум На-

близко до населението и 
считаме че резултатите 
няма да изостанат.

Когато Накев казза, че 
са нужни 'нови начинания 
има предвид необходимо 
стта От оборудването със 
съоръжения на обектите 
в Дукат и Бранковци, ка
кто и от изграждането 
на нови обекти. Щом ка
то позволи времето в те- на медицина, невропсихи 
зи два обекта ще бъде атрия. офталмолотня, ото

А. Т.

ПРЕЗ ИЗТЕКЛАТА ГОДИНА В БОСИЛЕГРАД 
СКА ОБЩИНА

13 автомобилни злополуки
Според изготвената ин

формация от страна на 
Секретариата на_ вътреш
ните работи, която неот
давна обсъдиха и члено- 
в_етс на Изпълнителния съ 
вет към Общинската ск 
упщива, на територията 
на Босилеградска общи
на през изтеклата годи
на е имало 13 автомобил 
ни злополуки, в

доведена'вода, за която ришоларингология и пр
иел общинската СОИ за За целта ще бъдат израз- 
здравна защита обезпечи ходван-и около 85 милио- 
" на динара. Проектът е

доставен на Републтжан- 
ската СОИ

НАКРАТКО
ктгавни обстоятелства и 
сега пряко влияят и зает 
рашават безопасността в 
движението, преди всич
ко лошата пътна мрежа 
в общцната. Повечето ме 
стни и не.кагегоризирави 
пътища не са годни 
движение, а Организаци
ята за пвдцца от Враня, 
която е компетентна за 
поддържане на 
лните пътища в община
та не изпълнява задълже
нията си. На много

ЛОКАЦИЯ ЗА „ЗАМЪРСИТЕЛНИ ’ ЗАНАЯТИ и се очаква 
дограждането му да запо
чне през тази година. 

Докато дограждането
На последното си за- ко каменоделците. Лока- 

еедаяие от 4 този месец, цията е на улица Ниша 
.Изпълнителния съвет към. ва, покрай воденичната 
Общинската скупщина в вада, от сервиза на „Ко- 
Димитровград взе реше- муналац" до жилищната 
кце с което определя ло сграда на същата улица, 
кацид за строеж на зана Тук има място за пет— 
ятчийоки работилници, шест занаятчийски рабо 
замръстващи околната сР . тилници, залепени една 
еда. Това са преди всич-

'Ча здравния дом ще полу 
чи зелен сигнал, 
ват в Здравния дом в Бо
силеград,

изтък
ва .изграждането

на стационар с родилен 
дом където да бъде фор
мирана и съвременна бър 
за .помощ е все още под 
въпрос.

които
еди е загинал, двама с те 
жки и трима с леки пов
реди. Материалната 
та възлиза 975 000 дина
ра. Както се изтъква в 
информацията, 
ичини за посочените зло 
подуки - са: превишена 
скорост, 
и технически

регионаза друга,-
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДА Проектът е из

готвен и за целта са йе
на търговския център, обходими около 400 
къдетр спадат модния ма
газин на „Свобода", ма- капиталовложенията 
газините на „Търгоко- нови обекти в извънсто- 
по , „Ангропромет", „Пъ паважите дейности 
рви май", „Борово" и дру раничени 

от градската водопровод ги, от пощата до ,/социа 
на мрежа е най-старата

През лятото трябва да 
се направи реконструкция 
на водопроводната мре
жа в центъра на града от 
площад „Освобождение" 
до рампата. Тази част

ще- мес-
та по .коловозите има го
леми дупки, на много за
вои и други опасни 
та няма съобщителни зн
аци, а самия 
пътя към

ми
лиона динара. Тъй като

за главни пр мес
са ог-

град и на 
село Райчилов 

ци тротоарите са „завзе
ти"

изграждането 
този обект зависи от 

зелен сигнал

невиимателностна неизправ
ни возила. Между нару 
шителите в движението 
най-голямо число са во
дачи без изпит за водачи 
или пък водачи под влия 
ние на алкохол.

I Го, не малък бр'ой обе

лнот.о'', то в тази част 
остава улицата да .се ко 
пас само за водата. След 
това може да се направи 
настилка на

това дали
ще му дават компетентни 
те републикански органи, 
преди воичко Републикан 
ската СОИ и Изпълни- 

част напълно да се телният съвет на Скуп- 
А- т- щината на СРС.

в града, която вече е до 
траяла. Затова се случва, 
след някоя авария, в та 
зи част водата да бъде 
замърсена. Тъй като 
че е в ход изграждането

с различни видове 
строителен материал. Вси 
чко това, казва ое в ин
формацията, неблагопри 
ят»о.се отразява 
безопасността 
ето.

тротоарите
ве и тази 

разреши. върху 
в движени 

М. Я.
В Б.
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25 години ШАМПИОНАТ НА ЗНАНИЯТА „ТИТО — 
РЕВОЛЮЦИЯ — МИР"

И устни отговори
В дванадесетия поред Шампионат 

ята „Тито—революция—мир", организатори 
който са Съюзната конференция «а СЮ.СМ и. 
■в-ж „Кекец", ще бъдат извършени някои проме
ни. Именно, участниците в съюзното финале ще 
дават и устни отговори. На училищните, общин 
ските, регионалните, покрайнинските и републи 
канските съревнования състезателите (ученици 
от основните и средните училища) и занапред 
ще дават само писмени .отговори.

На състоялото се тези дни заседание на 
Съюзния комитет на Шампионата бе решено 
тема на цикъла за 1987/88 година да бъде 
„Тито — партия -— младеж". Съюзното финале 
на дванедеоетия Шампионат ще се състои на 
22 май т.г. Кандидати за дом.акин са Лозница и 

. Охрид.

В' издателската дейно- и» Тит.,™»

гклм; аггм
■ачед» 25ДГО„™;0РТ“ г*" л1тск;
тогава до днес твъ™> „„ гг__,д 1 в духа на 10гос- писатели, от българската 
бел™™ п. Р * , ланския социалистически народност Всичко това 

разГш^Г Я3 С°6' ™Трио™- бРа™тво и свидетелствува з фат 
Оловната Йел лЯ еп”Й°' 'самоуправите- че „Другарче" е и твор-

не ”, Т 3* С а‘ хуманизъм. . .чеока тпибуна.
1‘™й-мп*^5еСеД- В' 25-тОДишната си дей . „Другарче" е носител
ления ■ числяпти € пок'° .-„Другарче ’ развива на някои обществени пр
я®™* ЧИСЛЯ1ЧИ ое към братството и единството изкашля, между които 
българската народност ло ищрез сътрудничество ■ и безспорно най-ценното е 
маичин език и литецату- съвместни акции с други Септемврийска
ра, история;-; музика, изо 
бразйтелно ; изкуство и 
ПР- ■ напълно рсъществ 
ява. В досегашните 
броя вестничето е публи
кувало стотици

на знани 
на .

награда

УЧЕНИЧЕСКИ И СТУДЕНТСКИ СТАНДАРТ В 
НИШКИ РЕГИОН

480 Непримиримост към проблемите
разкази 

от български, югославоки 
и световни писатели и по 
ети, разкази от НОБ, ста 
тии за славната борба, 
вести от училищата- ху
дожествени приложения.

Първоначалният зами-

Капацитетът :на учени
ческите и студентски об
щежития в Нишки реги
он през изтеклите десе
тина години .не е раз
ширен нито с едно лег
ло. Не са направени ка- 
квито и да било други по 
добрения в областта на за около 50 000 среднош

колци и студенти. Наис
тина младежката орга
низация не е в състояние

дание на Председателст
вото на МОК па ССМ, не 
смее да има пасивно от
ношение към проблемите 
в областта на ученичес
кия и студентски станда
рт,- понеже това е обла
ст от жизнено значение

детски имладежки редак (диплом) на Общинската 
ции: „Дечйе новине" от 
Горни Милановац, „Весе
ла свеска" от Сараево,
„Пионерска заградка" (сл 
овашка народност), „Йо 
пайташ" (унгарска наро 

и дност) „Пионери" (русин 
ска народност) от Нови 
Сад, „Букуриа копилор"
(румънска народност) от 
Панчево, „Куш/ (албанс
ка народност) от Прищи 
на, „Кекец" от Белград,
„Другарче" от Скопие и

скупщина в Димитровгр
ад^ присъдена по 
30-годишнината 
н-ието и революцията, 
диплома на „Руске сло
во", Признание «а „Деч
йе новине" и дипломи на 
Съвета за възпитание и

повод 
на въстасъл е_ да спомогне на 

учащите се в основите 
училища на българската 
народност за всестранно 
усвояване на знания 
навици От всички облас
ти - на майчин език. Не 
само, че този замисъл е 
успешно изпълнен, но 
„Другарче" твърде бър
зо става истински детски 
вестник, предлагащ на 
своите читатели най-ра 
знообразни четива от 
всички области на живо-

ученическия и студентс
ки стандарт, макар че 
още в началото на 1984 
година са приети конкре сама да ги решава, но 
тни заключения за ак- ' трябва и може да бъде 
ция в тази област. Затова фактор, който ще „при- 
и проблемите стават все нуди" компетентните за 
по-многобройни и по-ост- ученическия и студентски

стандарт институции и 
Младежката организа организации да реализи 

ция в Нишкц регион, ка рат младежките инициа- 
кто бе изтъкнато на със- тугви и заключения. Въз 
тоялото се тези дни заое- можности за това ,има- На

пример, когато „се нало 
жи", качеството на храна 
та се повишава речи си 
„през нощта".

грижи на децата на СР 
Сърбия и пр.

В юбилейната годиш
нина пожелаваме нови 
творчески завоевания на 
редколегията на „Другар 
че".

ри.

днуги.
През този период на Ст. Н.

та.

Щурм към небетоС много бройните си ру 
брики: „Първи стъпи", 
„Малките журналисти съ 
общават", „Из албума 
на младите художници" 
и пр- „Другарче" активно 
съдействува за пълна тво 
рческа из^ва на децата, 
за създаване на естетиче
ски вкус, образованието 
и възпитанието им. Спе
циалната притурка за 
най-малките (I до IV клас) 
„Букет" постоянно им 
предлага стихове и раз
казчета на детски писате 
ли и поети.

ПРЕДСТОЯТ ОРГАНИ 
ЗАЦИОННИ ПРОМЕНИ 
В СЮСМ

ците -на предложението си служат (за
сега твърде резултатно) със ,;силен”

Младежката организация от Ди
митровградска и други общини в Ни-

годипи прави аргумент: „уредят ли се нещата така.шки регион две-три 
опит да закърли най-голямата дупка, . като предлагат младежите, трудовите

хора ще останат без еамоуправително- 
то ира-во да избират". Така самоупра
влението става най-голям „противник" 
на младежта. Това обаче с привид,

Университетски
конференции

през която се промъкват антисоциа- 
в областта палистическите деяния 

трудоустрояването. Младите се застъп 
ват за най-обективно рап тиране на кан 
дидатйте за попълване на 
работно място, въз основа на което 
ла се върши задължително приемане 'гинещото самоуправление, а вулгари- 
на първия от ранг-листата. По мие- опраното (от нея) самоуправление, за 
нието на младежта така ще бъдат сто- • Да може да се разпорежда е него по 
ошиш пространствата за злоупотреби собствено, желание, Такива вултариза- 
в трудоустрояването, които ноиастоя- ции на самоуправлението има едва ли 
щем се откриват е разпоредбата, че не във всички области. Този път оба- 
организацията не с длъжна да прие- че бюрокрацията бе „прочетена" от 
' първия от ранг-листата, а с длъж- младежта и то:ва е най-голямата при

ма .само да даде обяснеше защо ис добивна от младежката инициатива, 
го приема Същото правило о валид- Младите очевидно са „напипали"-сле- 
ио за втория, третия .. . Дата, която ги води до, корона на

И макар че о съвсем близко до бюроюрагпичеакат обогрукция на оо- 
младежкото предложе циалистичеокото самоуправление- Про

дължат ли да вървят безстрашно по 
пея (не само когато става дума за 
трудоустроявадето), техтгият „щурм

В Съюза на югославска 
та социалистическа мла 
деж вероятно ще бъдат 
извършени оргакизацион 
ни промени. В универси 
тетоките центрове нас
коро трябва да бъдат фо 
рмирани университетски 
конференции на ССМ- 

В Председателството на 
Конференцията на СЮСМ 
тези дни бе изтъкнато, че 
бъдещите университетс
ки конференции нямд 
да бъдат „нов" Съюз на 
студентите. Те ще коорди 
пират дейността на първи 
чните младежки органи-' 
зацин в иолуюшште и ви 
шито училища върху сне 
цифичните въпроси на 
студентската младеж.

вакантно създаден но известната рецепта на 
бюрокрацията. Тя щити не социалис-

„Друтарче" 
организира викторини и 

този 
учетги-

ежегодно

конкурси, като по 
начин -ангажира 
цитр./върху задълбочено 
про^йване на нашето 
далечно, славно 
Едновременно е това пу 
бликуван с огромен 
териал,
веио изучаване 
наванс е исторически би 
тки и събития.

На страниците на вес
тника особено всестран
но приживе бяха следе-

ме

не
минало.

здравия разум, 
ние все - 
тати. Като че ли е 
то"- Пред него ос с изправила висока 
планина от официални отпори, забу- към небето" непременно ще бъде упои

чан е успех.

ма-
оотава без конкретни резул- 

„щурм към «обс-извор за вдъхмо 
и запоз-

— какъв аспурд —г във воала наленисамоуправлеписто. Именно, противии- К. Г.
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ЖУРНАЛ НА БЪЛГАРСКАТАДЕСЕТ ГОДИНИ ТВ 

НАРОДНОСТПОДГОТОВКА НА ДИМИТРОВГРАДСКИЯ КУЛТУ РЕП ЦЕНТЪР „25 МАЙ" ЗА 
ДОСТОЙНО ОЗНАМЕНУВАМЕ НА 200 ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА

В духа на
равноправиетоВук

Стефанович
Караджич с• ЗАПАЗВАНЕ НА САМОБИТНОСТТА НА БЪЛГАР

СКИ, КУЛТУРНИ И ДРУГИ СЪБИТИЯ • ИСК ТВ 
ЖУРНАЛЪТ ДА СЕ ИЗЛЪЧВА СЕДМИЧНО

месечно по 30 минути. В 
тазгодишните 
ния по концепцията на 
ТВ журнала в общините, 
с числящи се към българ 
оката народност, е изтък 
яат иок ТВ журналът да 
станс седмичник. Разре
шаването на този въпрос 
обаче е свързано с мате
риални и кадрови реше
ния, които в сегашния мо 
мент на обща стабилиза
ция са трудно осъществи 
ми.

1987 годнияПрез настоящата 
югославската и европейската кул
турна общественост ще чествуват 
200-годишнпната от рождението' на 
една от най-изтъкнатите през онзи 

световно известна
Тези дни най-млйДият 

медии за масова инфор
мация и комуникация на 
българската народност в 
СФРЮ — ТВ журналът 
чсствува скромна, яо за
бележителна годишнина: 
десет години ползотворна 
дейност. Първото преда
ване е излъчено на 20 
януари 1977 година и от 
тогава до днес са излъче 
ни 220 предавания с об
що времетраене от 7 хил 
яди минути. Най-важни
те събития от политичес
кия, обществения, стопа
нския, културния и друг 
живот е заанет на целу- 
лоидна лента, дълга над 
50 хиляди метра. Освен 
като■ценно документал
но свидетелство, този ма 
териал едновременно пр 
едставлява и ценен при
нос към обществонок-ул- 
турната съкровищница на 
югославските народи и 
народности.

Инициативата да залоч 
нс с работа ТВ журнал 
на български език за чи 
слящите-се към българс
ката народност, която гла 
вно живее в Димитровгр 
адска, Босиле.градска, Ба 
бушнишка и Сурдулишка 
общини, е немалка част 
и във вътрешността на 
страната, е раздвижена 
от Републиканската кон
ференция на Социалис
тическия съюз в Сърбия. 
Тя среща гореща подк
репа от страна на регио
налните и ■ общинските 
организации на ССТН. А 
безспорно' ценна помощ 
в организационно-техни
ческо отношение оказа и 
Телевизия Белград.

Инак п.рез първите две 
години ТВ журналът се 
излъчва й приема само 
за общините, в които жи 
вее българската народ
ност, и то веднаж месеч
но с времетраене от 30 
минути. Сетне започва да 
се излъчва два пъти ме
сечно съе същото време 
траене, по 
О.т 1983 година предава
нето се излъчва за цяла
та територия два

разисква-период и днес 
личности Вук Стефанович Кара- 
джнч. Колкото и да минава време
то Вук Караджич с приноса си па 
културното и просветното поле при
добива още по-голямо значение.

„Христо Ботев" и култур 
по-художествоното дру
жество „Георш Димит
ров" също ще бъдат вк
лючени със свои програ
ми. Централно място ще 
заеме сценично представ
ление за Вук, т.е. ше бъ
де подготвена пиесата 
„Приказки за Вук Кар.а- 
джич", написана и вече 
предложена за подготов
ка от известния белград- 

: ски журналист Йован 
Алексич.

В културния център се 
предвижда и някои дру
ги манифестационни ак
тивности — визуални ефе 
кти: увеличена фотогра
фия на Вук Караджич, 
чиято поставка би била 
в парка пред културния 
дом, мисли на Вук Ка
раджич, изписани върху 
каменни плочи или плат 
но, поставени в свободно 
то пространство, а в хола 
на центъра" ще бъде от
крит бюст на този вели
кан.

Доколкото всичко това, 
успешно се реализира, 
Буковият юбилей ще бъ
де достойно ознаменуван.

Кирил Тодоров

В края на миналата го
дина в СР Сърбия е съз
даден републикански ко
митет по чествувале на 
този забележителен юби
лей. Задачата му е да ор
ганизира и направлява 
дейностите, свързани с че му. Освен това по време

„Месеца кг) книгата" ще 
бъде организрана сказка 
на тема: „Вук Караджич 
и делото му в миналото 
и днес". Лектор ще бъ
де един от професорите 
на Филологическия ■ фа
култет от Белград, 
ф Съвместно с основно
то и средното училище в 
града ще бъдат обнарод 

не е създадено, култур- вани наградни конкурси, 
ният център „25 май" с свързани с делото на 
градската си библиотека Вук Караджич, а най-ус- 
в св.оя състав набеляза пешните творби. ще бъ- 
мероприятия за включва дат наградени от страна 
не в тази акция. В .изгот- на културния център и 
вения план и програма се 
посочва, че чествуването 
на ■ 200-годишнината от 
рождението на Вук Ст.
Караджич преди всичко 
трябва да се свързва с 
миналато, настоящето и 
бъдещето, както и с не
говото огромно просвет
но и културно дело.

Независимо от това ко
лко. другите ведомства и 
институции в Димитров
градска община ще се 
приключат към Буковия 
юбилей, културният цен
тър „25 май" излиза със 
своя програма, обоснова
ваща бе на приетите ста
новища в Републиката.
Ето някои от основните 
акции:
ф Библиотеката при кул . 
турния център в течение 
на годината за нуж
дите на бройните си чи
татели и любители на 
книгата, а чрез съответ
ни издателства, ще поло
жи усилия да обезпечи 
всички издания, овърза- 
ни с делото на Вук Ка

раджич и с разполагащи
те сега екземпляри па 6 
ноември, датата на рож
дението на Караджич, 
ще устрои подходяща из
ложба на книги и списа
ния. свързани с делото

Редакторът 
журнала, който е един от 
основол ол ожииците 
и радетел за обогатяване 
на съдържанието му, Ди
митър Йотов заявява:

ТВна
ствуването на Буковия 
юбилей. Прието е стано
вището подобни комите- му
ти, съвети или комисии 
да бъдат формирани по 
всички общински центро 
ве в Републиката, както 
и в културни, прооветни 
и други организации.

Въпреки че Димитров
град такова тяло все още

— Във всички предава 
|ния по значителни обще
ствено-политически, исто 
рически, културни съби 
тия са участвували над 
2000 гости, събеседници 
на журналистическия ек 
ип. Специална стойност 
на журнала безспорно са 
документалните, предава 
ния, каквито са: За Ца- 
рибродския партизански 
отряд за Георги Дими 
тров, Любица Ивошевич, 
Моша Пияде, за Йосип 
Броз Тито и др.

Следва още да се отбе 
лежи, че ТВ журналът е 
разгърнал и плодотворно 
сътрудничество с редак
циите на останалите ТВ 
предавания, а 
със

вероятно печатани в из-, 
данията на издателство 
„Братство" от Ниш.
@ Сред учениците и мла
дежта ще бъде раздви
жена акция за събиране 
на народни умотворения, 
като гатанки, пословици, 
приказки,. легенди, народ 
ни песни, което е в духа 
на Буковото дело. 
ф Самодейният театър особено 

словашката народно 
Войводина, с тур 

ската в Македония, 
лианоката в Копър и др, 
както и е радиопредава
нето на български език, 
излъчващо се по вълни
те на Радио Нищ и с дру 
ги рдакции, включително 
и с нашето Издателство.

В годината на този юби 
лей редакциите 
яията 
„Братство"
ТВ журнала още много 
творчески сполуки, ценни 
завоевания на всички 
лета и

ст във
ита

на изда- 
на Издателство

пожелават на

45 минути. по
плодотворен труд.

пъти Ст. Н.
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физическа култура (1^0МТ) Състезания по шахмат в Босилеград
Координационният 

бо!р за спорт 
към

от- раздвижиха инициатива 
за този вид работничес- 
ко-спортни игри и вече

■ното състезание.
Няма съмнение, че ре

шението на МеждуобЩин 
определиха срокове, за съ ския синдикален съвет ре 
стезания в трудовите ор
ганизации и на общин-

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ С БЛджл 
ФУТБОЛИСТ НА „МЛАДОСТ”

и рекреация 
Между-общинокия 

синдикален съвет в Лес- 
коЕац, неотдавна взе 
шение, тазгодишното 
гионално състезание, по 
шахмат в рамките на Ме
жду общинските работни 
чсоко-спо.ртни игри да се 
проведе на 7 март т.г. в 
Босилеград. Покровител 
па състезанието, което за 
ппъв път се провежда в 
Босилеград ще бъде Об- 
'щинокият синдикален 
вет. V

ВОИНОВИЧ -

Един ОТ
по-добрите 

в отбора

ре гионалното състезание поре- щахмат. да ое проведе в 
ско. равнище. Именно, Босилеград, без оглед на 
според решението на ОСС ■ тоед' кое място бо-силе- 
шажматните състезания 'в 
рамките на'

градският отбор ще зае- 
и ме е от отделно, значе

хте и ще . даде голям под 
тик не само за

основните 
ц^УпСЯ'1 организации ще 
се проведат през настоя
щата и следващата 
мида, а общинското

шахмат-
сед- 
със- 

■най-къоно до

ната игра, но .и за дру
гите видове спортни игри 
междутезание

края на февруари- Есте- Още 
ствено, най-добрият 
бор на общинско рав

трудещите ое. 
повече, че спортът 

и спорутването между ра- 
ботнщтте в общината е 

нище щ» застъпва труде- все още началото 
щите се от Бо-силеград- 
ска община на регионал-

съ-Блажа Воинович
от-

Съгласно това, Общин
ският. синдикален 
съдействие с 
синдикални

■съвет в 
първичните 

организации
Футболният отбор на 

„Младост” от Босилеград 
е един от по-силните от 
бори в Между-общй-нска- 
та футболна дивизия 
Враня. Това потвърждава 
и фактът, че понастоящ
ем, след есенния полуое- 
зощ от тазгодишното фу
тболно първенство е на 
челно място с отбора на 

. „Хайдук” от Прешево. 
Покрай няколко ветера- 

. ни, един от по-заслужили 
те за това е младият фу 
тболисг, който израстна 
с отбора на „Младост", 
Блажа Воинович. За пър
вия отбор играе от 1983 
година, а преди това ня
колко години твърде ус 
пешно в юношеския от
бор. Играе на мястото 
централен защитник, или 
полузащитник. Но не ря 
дко, разбира се, когато 
има възможност, нахлу
ва и в наказателното по 
ле на противника и отбел • 
язва по някой гол, кое 
то особено го радва. Бърз 
е и находчив. Умее да от 
неме топката от съпер
ника и бързо да я преда 
де напред на своите съи 
грачи. Основно в негова 
та игра са бързите и дъл
ги пасове. В това най-до
бре, както казва, сътруд
ничи с Васил Тасев, ед
ин от ветераните в отбо
ра. И още нещо. Блажа 
Воинович, въпреки че с 
бърз,
е служмл . с грубост,
Т олката за него 
е на преден план, а фут
болната игра само спор
туване, а нс и за. скан
дали.

на раз-вървят едновременно. 
Инак, Воинович ■витието си.е при

върженик на белградския 
отбор „Дървена звезда", 
.а за тазгодишния пласт- 
мент на брсилеградския 
отбор СПОДЕЛИ:.

м я.
ООСТ „НАПР.ЕДТзК"

Комисията за трудоустрояване при 
осноината организация на. сдружения 
ТРУД „Напредък" в Босилеград, дава

Обява

призната подготовка по отделни пре 
дписания, помощник горски техник 
Ш степен, или горски техник за излол 
зуване и стопанисване с горите, 
дидатът също трябва да притежава уд 
остоверетаие за носене на оръжие!

• Под точка 4- и 5 — неквалифи
цирани работници — ,с основно учили 
ще. ..

• Под точка 6 — полуквалифи-
цйра-н работник.

За всички вакантни места трудово 
отношение се заснсвава на неограни
чено време.

Заявления за изпълняване на пред
видените условия в обявата, удостове 
ревне, че не е под следствие и удо
стоверение от самоуправителната об 
щност по заемане на работа с данни, 
въз сонова на които се утвърждава ре 
дослед на предимство при заемането 
на работа се> изпращат на ТО „Боси
леград", до Общата служба в Босиле
град в срок от 8 дни от. публикуването 
на обявата.

Непълни и ненавременни молби ня 
ма да се взимат в предвид.___________

кан-

.— Факт е че първото 
място в есенния полусе
зон, което делим с „Хай 
дук”

За приемане на:
I. Ветеринарен техник 
П. тракторист 
Ш. горски пазач
IV. общи работници 

дървосекачи
V. Куриер
VI. Помощинк-откупчик

1 изпъл.
1

е . резултат на (доб
ра и резултатна игра. Ра 
збира се шансът в проле 
тния сезон няма да про
пуснем. Още повече, ако 
се има на- предвид, че с 
най-големия ни претенде 
нт за първото място ,,Ха 
йдук" играем на наш те
рен и убеден съм, че ще

1

1 „
1 "
1 изпъл.

УСЛОВИЯ: Под точка 1 
професионално образование, ветери-

средн,о

нарна специалност — ветеринарен те
хник.

победа- ©Под точка 2 — издържан съот
ветен изпит за правоуправляване с 
трактор й селскостопански машини, 
Ш степен на подготовка, водачи на 
моторни превозни средстза и трудов 
опит от 6 месеца.

© Под точка 3 — Завършено учи
лище за КВ—работници в горското де 
ло или нисше горско училище или

изземе зам;
Инак, с дисциплината и
другарството в отбора 
съм дозолен, което е 
още едно потвърждение, 
.че ще успеем.

м. я.
Въз основа «а оказана нужда, а по решение на 

Работническия съвет от 27 януари от 1987 година, 
трудовата общност на Основната банка „Югобанка" 
в Лсоковац, дава

ТЪЖЕН ПОМЕН
В неделя, на 15 февруари, 1987 година, в 

12 часа, на гробища в с. Рибарци ще дадсм ОБЯВА
За приемане на работници за изпълняване йа след
ните трудови -задачи:
— ОБРАБОТКА НА СЧЕТОВОДСТВЕНИ ДОКУМЕН
ТИ С КОНТРОЛ И ОТЧЕТИ
(очетоводств-слI КО! 1 гро-льор)—
I. (един) изпълнител за неопределено време в Трудо
вата общност на Основната банка „Югобанка" — Ле 
окова-ц — клон -Босилеград.

Освен общите законни условия, кандидатът тр 
яйва да изпълнява и следните специални условия:
— -сродно образование (икономическо училище — IV 
стенен професионална подготовка (икономически, фи 
манеов, байков техник),
— трудов опит от 1 (една) година в специалността-

Заявления с доказателства за образователния 
ценз в обявата и трудовия -опит сс подават в срок от 
8 (осем) дни от деня на публикуването на обявата, на 
следния адрес: Основна банка. „ЮГОБАНКА", Лес
ков ац — Трудова общност, 16000 Леск-овац, стопанс
ки дом бб, като ос назначи „за рбявата".

Непълни и ненавременни заявления няма да 
сс взимал в предвид.

Личен доход според Правилника за основите 
1 и мерилата за създаване и разпределение на средст

вата за личиш доходи и сродствата за общо потреб- 
,.пенис в Трудовата общност.,на Банката.

Решение за приемане. на кандидати ще бъде 
взето, а участниците в конкурса ще бъдат осведоме
ни за избираното па кандидата в предвидения от за
кона срок.

ШЕСТМЕСЕЧЕН ПОМЕН 
на милия ни и нспрежа- 
лим съпруг, баща и дядо

Любен I Манов
(1929—1Я86)

от с. Рибарци, Босилсгра- 
дско-

Мили наш, сълзите пес 
ки ден нс изтриват, а 
псе неприсъствуващ пра 
вят светлият ти образ.

най-много

досега нз • се

винаги

Сега когато твоята кротка усмивка 
ни липсва, все повече сме убедени, че времето 

нужда валят дъждове, от
пи близко ми-

Освен футбола, Блажа 
Воинович не рядко иг
рае и баскетбол, или пък 
тенис на маса. Обича и 
има усет и любов към му 
зикално-то изкуство, от
делно към забавната му 
зика. Не забравя и уче
нето. Понастоящем с ап 
солвеит на полувисшсто 
училище за организация 
на труда във Враня. Той 
е един от онези, които 

потвържда- 
че спортуването и

образованието могат да

е спряло и че нс по 
насяйки следите на щастливото
иало".

Каним роднини, близки и приятели да при
пя тъжния помен.съствуват

Опечалени:
съпруга Николина, синове: Ра
йчо и Арсо, спаха Снежана, 
внуци: Ивица и Ясмина и др. 
многобройни роднини и при
ятели.8 практика 

ват,
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\ЛЮБОПИТНО
ИЗ „БЛЯСЪЦИ НА ОСТРОУМИЕТО”

доброто
• Никюе добро не опива напразно.

„Древноиндийски афоризми"
• Нищо «е е добро пили зло. Мисълта го прави 
такова.

Растенията 

не обичат 

силния штм
За йенсери 

до Пирот
Шекспир

• Някои често пъти правят добро, за да могат 
безнаказано да вършат зло.

Ла Рошфуко
• Добро — това е прекрасното, претворено в 
действие.

-Американската изслс- 
дователка Дороти Рота- 
лък в резултат на м-ного- 
бройни изследвания и 
дългогодишни опити със 
стотици растения е стиг
нала- до извода, че твър
дението за -вредното вли
яние на акустичните въл 
нн върху физиологията 
на растенията са «правещ 
ливи. При абсолютно ед
накви условия растения
та, подлага-ни на постоя
нно влияние на музика, 
се чувствуват по-зле от 
контролните -растения-

Интересно е, че разли
чната музика действува 
на растенията по разли
чен начин. Така напри
мер, колкото и странн-о 
да е, някои от растения
та особено трудно пона
сят изпълнението на ро
нен д.рол.

Изпълненията на Бах 
на орган позволяват ш 
растенията да запазя-- 
своята „осанка". В няко! 
случаи би могло да с< 
допусне, че тихата ши 
класическа музика -стиму 
лира развитието, докатс 
тзърде -силната музика 
убивала няко-и от расте 
ния.

Остаза подобни . извод - 
да се направят и по -от - 
ношение .на хо-рата. Веч; 
е известно, че слушанет ) 
два часа -непрекъснат > 
на рокендрол предизви: - 
ва дори у любителите 1 а 
този жанр доловимо н - 
маляване на слуха.

Ни-Нокия улезо у йодън дуЬан да купим 
ло екюср-и. Раоко-валс сс тарабс, -вратницата и она 
иопу-штила, а -и врс-мсто -поо-мекму, та ся рек-о- 
Я М,аичо, попритедаи йодно друно! ДупанциПата 

младо девойче оди вратата ме питуие; 
— Дод-о, кво -гребе?

— Че м-и дадеш дете йодно Ьило баспиарс- 
Ми -йокоерйе.

— А теквия й-скоери исмамо — рече о-но.
— Ама -ко нсмате, ако яематс йексери, кво

Ж. Ж. Русо
• Не е достатъчно да правим добро, трябва да 
го правим добре.

Д. Диро
• Човек винаги е овикнал да ди-ри причините и 
за^м^рсо ” да лошото повече вън от себе ои.

^«ез40Ш«|| II е

— йодно

имате?
— Па има-мо дедо овашто- имамо замр- 

йелектрйч-ни кафторе, фрижидери-..
— Е, а-ма на мене ми требу йексерйе.
— Че идеш у Пирот — рече девойчето и 

се обърну да служи другу мущерийу.
У Цариброд има йоще йедън дуйан, ама 

Качим сс у аутобусат за Пирот, 
опо-ми-ням мабу и на девойчето и на тия що не 
су докарали йексерйе.

.— О, Матчо, -накуде си запъртил — дър 
п-ну ме некой за рука-в, ка се обърну, а о-но Ста 
врия оди Смиловци..

— Не йе за расправлянйе — реко му. — 
Че идем до .П-ирот за йексери, а ти?

— И я дотам, ама за пулове- Бабата тра 
жи некикви розови пуло-ве, а у Цариброд !)и 
нема...

зи-вачи,

ИДВАХ И БЕЗ ПОКАНА
„Ниш-екопрес"

Ниш и „АТП-- от Пирот не могат да се дого- 
дали .рейсът да иде до центъра -на Ди-ми-

-на 06-

отВече няколко години
и тамо нема.-ворят

тровград. Не помогнаха -и решенията 
щинаката скупщина, а директорите 
транспортни предприятия дори не счетоха за 
-необходимо да ютгово-рят на поканата -на пред
седателя на скупщината да дойдат на договор.

Тези дни предстои покачване на цените на 
превоза на „Ниш-експрес”. Директорът 
организация (и без покана) вече е обадил за

Изпълнител

на двете

на тази

идването си при предоедателя на 
ния съвет, за да образлага по-високите цени!

— Ооо, -набурлийе, кико сте — ете ти г,. 
Милентия оди ТрънсЬи Одоровци. До Пирот, а ’ 
А кво че купуйете? — И недочекал да му каже - 
мо, зараопрая: — Я че и-дем да купим на баб) - 
ту прастеби са-пун. Има оди миригшъивите, ам I 
пранейи нема..-

Поуомишу се, па си помисли: ако беош : 
пошли Крум оди Доллту Невлю и Микаил од г 
Висок кикво ли па -ни стеоше дажупуйу?

И йоще нещо ми мин у през акълат: заи: з 
-не се -сретомо на ауто-буокуту у Цариброд, нем 
ше толкова да арч-имо паре за аутобус.

Айде, моите йекоери не може у це-п да е 
туре и да се д-онесу а-ма пуловете за Ставрш у 
може и у цеп да стану. Па защо и да идемо ч к 
до П-и-рот кига пирочанйе имайу дуйанйе у 
Цариброд.

МОМИНСКИ ДАРОВЕ
След интеграцията на такъчния цех „8 

май”, със „Свобода” предстои реконструкцията 
му и въвеждане на нова производствена про
грама. Тъй като в „Свобода" най-числени са 
момичетата, злите езици казват: „Дано времето 
до реконструкцията тютрае по-дълго, та за мо
мите от „Свобода” тъкачният цех да изткае до-

А. Т.статъчно покривки-черги за дарове . . . 
„КОМПЮТОРИЗАЦИЯ"

Димитровградските митничари отказват да 
п-омотнат набанката «а компютори за средното 
училище в Димитровград.

Няма основание да ги обвиняваме: та те 
отдавна имат комлюто-ри по домовете си, наба
вени от „фри-шоповете" без м-ито.

Ст. Н.
, М ПЕТРОВ ---------------------------------_______
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