
БР№КТШ) С указ на президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 голина из
дателство „Братство” е удо- 

Орден братство и 
единство със сребърен венен 
за особени заслуги в област
та на информативната и гра- * 
фическа дейност и за при
нос в развитието на братст
вото и единството

стоено с

в аю югоемиик §
между
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ОТ СЕСИЯТА НА СКУПЩИНАТА НА СФР ЮГО СЛАВИЯ

В този брой:ЗАРАД ПОТРЕБЛЕНИЕТО СПЕШНИ МЕРКИ I Н И I
г

ДОСТОЙНО място 
В СЛАВНАТА 
ИСТОРИЯ

Съюзният В Скупщината на СФР Югославия при® четири 
интервентни закона за ограничаване на общото и съв 
местно потребление, извънстопанските 
ственн капиталовложения, за временната забрана на 
разполагане с дял от обществените средства 
доходи и за общо потребление над производителност 
та на труда, както и за спиране ръста на личните 
доходи и общото потребление в банките, самоуправи 
телните общности на 
имущество и лица и др. на 
руари тази година.

изпълните- 
тези вателните организации за 

имущество и лица, лота
рия и разни игри и сдру 
жения на 
на сдружения труд и спр 
ямо тях 
по-строг. Към срока на да 
вност — до 30 юни наето 
ящата година. На прак
тика, до тази дата, в те
зи организации не могат 
да се

лен съвет въвежда 
мерки за да опре по-ната 
гъшното
на неблагоприятните 
оцеси на много сектори 
на общественото възпро 
изводство 
жду другото Бранко Ми- 
кулич. лредседа_тел на Съ 
юзния изпълнителен 
вет в експозето

и нспроизвод- Стр. 3задълбочаване
организациипр за лични

Пред празника на же
ната — 8 март

РАДВАТ МЕ СКРОМ
НИТЕ ПОДАРЪЦИ

значително
изтъкна ме-

интересите, за застраховка на 
заседанието си от 26 фев 4съ-

си пред
делегатите на двата съвета в Скупщината на СФР 
Югославия, обосновавайки резолюцията 
дина. С тези закони Съюзния изпълнителен

изплащат
доходи, по-високи от средно изплатения личен 
ход в последния квартал На -1986 година. Същото се 
отнася и до общото потребление.

@ ОБЛАГАНИЯ

лични
Сурдулицадо

за 1987 го-
ИМАТ ДИПЛОМИ 
— НЯМАТ РАБОТА

съвет не
предлага замразяване на лшгните доходи, но само по- 
пълното им съгласуване с повишението на произзоди 
телносгта на труда.

Покрай множеството мероприятия, които 
вести. Съюзният изпълнителен съвет представи в Скуп 
щината на СФРЮ „пакет", съдържащ четири интер
вентни закона, които се прокарват „спешно" и вли
зат в сила след публикуването им в „Служебен вест
ник" на СФРЮ.

. .. Третият, закон от предложения пакет е оня, 
който на обществено-политическите общности и са- 
моуправителните . общности на интересите в общес
твените дейности временно ое ограничава разполага 
нето с обществени средства. Според този закон, об
ществено-политическите общности и самоуправител 
ните общности .на. интересите могат да разполагат с 
дял от обществените средства за потребление в 1987 
година, които осъществят от изворни приходи, над 
сумата допусната за потребление в 1986 година, по 
вишени с 90°/» от ръста на осъществения сравнителен 
доход в стопанството в републиките, относно покрай 
нините, бюджета на федерацията, за вноски от репу 
бликанско-поюрайниноките бюдж_ети за регрес и из 
куствсни торове, за зашита на билки, за средства за 
пенсионна и инвалидна защита...

• КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ
Четвъртият.в този пакет е „Законът за времен 

пата забрана за разполагане с обществени средства 
за нестопански и непроизводствени инвестиции в 
1987 година". В настоящата година не може да се 
влагат сродства в строителни обекти и съоръжения, 
предназначени за извършване на нестопански и неп
роизводствени дейности, а изключително с републи
кански, относно по-крайнищеки закон, могат за отдел
ни ползватсли на сродства да се направи изключение.

5
е

на-
Босилеград

НАРУШАВА СЕ 
ЗАКОННОСТТА
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9 ЛИЧНИТЕ доходи
Законът за временно забраняване на разпола

гане с дял от обществените средства за лични дохо
ди и за съвместно потребление на работниците 
1987 година над ръста на производителността на тру
да, според текста, който е предложил Съюзния из-

временно да се забранява

„Балкан-Компас"
— Димитровград

ИЗВЪНРЕДНИ ДЕЛО
ВИ РЕЗУЛТАТИ

за

6пълнителен съвет, значи
изплащане на чисти лични доходи над сумата, пред 
ставляваща размера на средния месечен чист личен 
доход по рабдтник, изплатена в последното тримесе
чие на 1986 година. Това „ниво" може да се надбие 
само до равнището на ръста на производителността 
на труда, а най-много до размера на увеличение на 
средния меоечен доход по работник в съответния ле 
риод в 1987 година в сравнение с предишния перио
дичен баланс, а за периодичния баланс януари—март 
настоящата година, в сравнение със средния месечен 
личен доход по работник за четвъртото тримесечие 
на 1986 година.

С настоящия закон, ръстът на личните доходи 
на работниците, заети в нестопанските дейности от 
средно ниво от последното тримесечие на миналата 
година, може да бъде повишен до процент иа ръста 
на чистия личен доход, изплатен в стопанството 
републиката или покрайнината.

В колектив, който 
има загуба, чистите лични доходи ще се изплащат 

съюзния закон, с който сс урежда самаци- 
ята и .прекратяване на действуващото на ООСТ.

Зарад прилагане иа настоящия закон е възм-о 
жно да се съставят, периодични баланси след 
месец. Що се касае до общото потребление, неговата 
горна граница е — потреблението по работник през 
изтеклата година, плюс ръста яа личния доход. Тази 
разпоредба не се отнася до средствата за жилищно 
строителство.

Тези мерки няма да се прилагат в опия колек
тиви, които пр мнение на съответно координационно

самоуправителни актове 
Обществен договор за об-

Босилеград

„УСЛУГА" ПРЕД СЕ
РИОЗЕН ПРОБЛЕМ

6

Ракита

ОТ ПЪТЯ — ДО ТВ.. .
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ОБЩЕСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ 
ИА ДИМИТРОВ1РАДСКА ОБЩИНА ПРЕЗ 1987 
1ОДИНА Димитровград

Интензивни развойни 
показатели

ЦЕНИТЕ ГАРАНТИ
РАНИ, УСЛУГИТЕ?на

8
по заключителния баланс

Общият събор на общината и трите съвета 
на Общинската скупщина в Димитровград тези 
дим приеха твърде важен документ: „Основни 
цели и задачи за обществено-и>ко!гомичсоко ра
звитие през 1987 година". С него сс определят 
темповете на развитие па Димитровградска об
щина през настоящата година по отрасли в ма
териалната област и обществените дейности и 
ишюстициоаина програма.

Изхождайки от достигната стопен на сто- 
паиогео и обществено развитие и разполагаеми
те мощности и реоурси, за настоящата година 
сс предвиждат сравнително интензивни темпове 
на развитието. Така например' общественият 
продукт трябва да нарасне е 10 на сто, доходът 
с 11,5, физическият обем на производството с 
9,5, физическият обем на селскостопанското 
Производство с Ф износът с 30, трудоустроява
нето с 8,3, производителността на труда с 3,5 и 
реалните лични доходи ,с 3 на сто. (На 4-та стр.)

Бабушница

В 2000 ГОДИНА 
— БЕЗ ГОЛИНИ

съгласно

всеки 9

Димитровград

ДОБРОВОЛНИЯТ 
ТРУД И МЛАДЕЖТА

9
тяло, са съгласували своите 
с изменения и допълнения 
Щите основи и мерила за разпределение на дохода 
в СФРЮ

Сурдулица

ДВЕ ДОБРА ЗА 
КНИГАТА• ЗАМРАЗЯВАНЕ

Вторият закон от този 
ят, както първия, но се отнася 
моуправителните общности иа

пакет, основно, е същи- 
само до банките, са- 
интересите, застрахо-

— 10



Н А СИ ь)
сътруд-ПЛРТИЙНОЮГОСЛАВСКО-У1ЦАРСКО 

МИЧЕСТВОСВЕТЪТ ПРЕЗ МИНАЛАТА СЕДМИЦА

НОВИ НАСЪРЧЕНИЯЗАГРИЖЕНОСТ Н НАДЕЖДИ и работниче-нистицсоко 
око движение. 

Миланко

СЮК иа-Дслегация на 
чело е предоадатсля 
Председателството на ЦК 
па СЕСЖ Миланко Ре нощи 

от 25 до 27 февруари 
т.г. бе на официално гю- 

в Унгария

ма
• Изнудено прекратяване на съветския м”ра™' дяваха”" мир1" в Западен 

риум • СССР предлага отделно споразумение за ра- в» . I „ с
кетитс със среден ^сиис^

румънците още повече стягат колана дългове "срещнГподкреиа
и симпатии в 
Америка и
Мсисико. Вън връзка е 
дълговете най-далече оти
де румънският президент 
Николас Чаушсеку. Той 
порока от сънародниците 
си да стегнат ошр пове
че колана, защото Румъ
ния нека да върне всич-

Р е но. виц а и 
Яиош Кадар подчертаха 
значението, което двете

ща придават на въ- 
за положението

страни 
просите 
и осъществяването на

плати нов данък на 
говсте: пооещение 

локана па генералния се
кретар па Унгарската со- 

работни- 
Яно ш Ка-

ЛатинскаНадпреварата във въо- Горбачов предложи схг- 
ръжлването и разоръжа- делно споразумение за 
нането са теми с непре- .разположените в Европа 
код на актуалност за съ ракети със среден обсег, 
временния _ свят, и 01-ново надежлата смс-
"оРна™одаодГТае втората нй загрижеността, още 

най-необходи повече, че и Рсйтънова- 
та администрация поло
жително откликна на съ-

псострашюто развитие на 
хърватската, сръбската и 
словенсшката 
в НР Унгария и на ун-

критики от
циалистичсока 
чсска партия народност

дар. внародностгорската 
СФРЮ, при което особе- 

бе посочена нсобхо-
внима-В центъра на 

пи сто в между партийни
те разговори беше сътру
дничеството между двете 
партии и държави, 
сътрудничество ос изгра
жда върху принципите на 

сувсрени-

ио
димостта от удовлетворя
ване на

— жизнено 
ма. Но не само поради 

миналата седмица
потребите в об-Топа ластта на развитието и 

издигането на образова
нието и възпитанието на 
роден език. Такъв прин
ципен подход — бе каза
но в разговорите — пред 
стлвлява значителен фах- 

укречвзигето на

това
измина под знака на те- 

В сибирски-
кп тазгодишни дългове и 
още 1 милиард долара 
предварително. В Кайро 
сгицстският

предложение. 
Американците считат, чс 

условия за

ветското
зи две темц.
те пространства отекна

,с която бе. съществуват
съветският мо бързо подписване на се- , Мубарак и израелският

външен министър Шимон

равноправие, 
тст, териториална цялост, 
ненамеса във вътрешните 
оаботи, уважаване на со
бствените пътища във въ-

ирезидентексплозия, 
прекратен 
раториум върху ядрени 
те проби. Този път СССР 
бързо и подробно инфор 
мира света за извърше
ната проба и не пропус
на да подчертае, че про
бата е изнудена от непре- 

усъвършен-

паратно споразумение. Перес се съгласиха, че е 
необходима международ
на конференция за Близ
кия изток, но това не -оз- 
начаза. че е надра1всна 
крачка към провеждане
то й, понеже е това нс е 
гьглагщ пзра^локият пре 
миер 11 чхак Шамир,

тор за 
приятелството между две
те страни и техните на-

трешното развитие и ра
зличната 
позиция.

В размяната 
княта бяха обхванати и 
пъпрорите от областта на 

кому-

международнаДоколкото сс постиг
не споразумение, СССР 
грябва да елиминира 
443 ракети със среден 
обсег (СС-20) или об
що 1329 бойни глави, 
а американците 572 ра- 
шоложени и заплану
вани ракети с по една 
бойна глава.

роди. което едновремен
но е и принос към по- 
широкото сътдутничест- 

разбнрателстзо в

на мне-

къснатото 
сгауване на оръжия от 
страна на САЩ. Съветски 
ят съюз, бе обяснено в

во и 
Европа.меж лу народното

оН А КМосква, е готов и зана- . 
пред да действува в пол
за на разоръжаването, ра
збира се, доколкото и 
другата страна (американ 
ците) прояви иокрено на 
мерение да .действува 
същата посока. Само ден- 
два по-късно тази съвет
ска готовност получи пър

• АД ИС АБЕБА: Над 80 на сто 
пълнолетни етиоляки са гласували за 
новата Конституция на Етиопия. Съг
ласно новите конституционни реше
ния 35-милионна Етиопия трябва да 
се трансформира в „парламентарна на 
родна демократична република”.

^ КАБУЛ: От 15 януари до 15 фе
вруари афганистанските въстаници 
570 г:ъти са нарушили провъзгласено
то от правителството прекратяване на 
огъня.

ф ПАРИЖ: По всичко личи. фре 
наката полиция е успяла да зададе 
съкрушителен удар на тероритоката 
организация „Директна акция". В на
чалото наминалата седмица на 100 км 
южно- от френоката столица са апес- 
ту.вани Жан—Марк Руян. Натали Ме- 
нигон, Жоела Оброн и Жорж Сипри 
яни. за които се предполага, че са ръ 
козадили с тази тероритока органи- 

Щ зация.

От останалите по-важ- I 
ни световни събития сле- I 

в два да се отбележим при 1 
нудителното заминаване \ 
на Роналд Ригън от по- | 
ста шеф на кабинета на ] 
Роналд Рейгън. Той е 
най-голямата досега жер 

КПСС Михаил тва на „Иранската афе-

вото си потвърждение. 
Генералният секретар на 
ЦК на

ф ВАШИНГТОН: Две открития 
на „Вашингтон пост" и „Ню Йорк 
таймс" вдишаха много прах в САЩ. 

В Първият вестник е открил официа- 
Щ лен план за американоко-епипетока оку 
* ладия на източната част на Либия, за- 
Ь планувана за 1985 година, а Бторият 
■ тоърщ, че истинската цел на амери- 
Щ канското нападение на Триполи е фи 
Щ зическа ликвидация на Моамер Ка- 
И дафи.

Щ БРЮКСЕЛ: Американският 
морал Бернард Роджерс е „освободен" 
с~ поста комендант на въоръжените 
сили на НАТО в Европа.

# ЛОНДОН: Цената на суровата 
нафта неудържимо пада. На свобод
ния пазар един барел струва по-мал
ко от 16 долара. По този начин е до
ведена под въпрос опособността 
страните—-членки на ОПЕК да отстоят 
цо-оюреката цена (18 долара).

ге-
ПОДГОТОВКА ЗА МИНИСТЕРСКА КОНФЕРЕН 
ЦИЯ НА СРЕДИЗЕМНОМОРСКИТЕ НЕОБВЪРЗАНИ 
СТРАНИ

За по-крепко 

сътрудничество на

През изтеклата седмица в Белград успешно 
приключи тридневна среща на високи правителстве
ни функционери на необвързаните страни от района 
на Средиземнилюрието: Мароко, Алжир, Тупне, Ли
бия, Египет, Ливан, Сирия, Кипър, Малта, Югославия 
и Палестинската освободителна организация. Това 
заседание представлява подготовка за предстоящата 
среща на външните министри на посочените страни, 
която трябва да се състои на 3 и 4 юни на Бриони. 
Министерската среща е договорена на Конференция 
та «а необвързаните в Хараре миналата година.

Малограничен оборот с България
Съюзният вац, Пирот, Бабушница, начени изключително за. 

Димитровград, Църна потреблението в пограни 
щава, Сур_дулица_, Боси- чните области, предвиде 
леград, Крива паланка, ни със споразумението, и 
Борово, Струмица, Крато да са в списъка на стоки 
во. Кочани, Делчево, Ви те. чийго внос в малогра 
ница, Щип, както и Ниш 
ки и Южноморавски 
гион, а от българока стра 
на Видински, Михайлов
градски. Софийаки, Пер
нишки. Кюстендилски и 
Благоевградски

От плащане на мито 
ще бъде освободен вно
сът на стоки в рамките 

югославска страна тери ■ на малограничния стоко- 
ториите 'На общините Не обмен, при условие 
готин. Зайчар, Княже- стоки да бъдат

изпълните
лен съвет и българското 
правителство постигнаха 
договор за изменения и 
допълнения на Споразу
мението за стокообмена
и за стопанското и нау
чно-техническо сътрудни 
чество в пограничните 
райони. Законопроектът 
за ратификация на тези 
изменения е доставен на 
Скупщината на СФРЮ.

Под погранични кра
ища, според опоразумени 
ето, .се подразбират: от

ничния стокообмен е оцо 
ре брен за едната и друга

та страна.
В памките на малогра

ничи ця оборот от Бълга 
рия в нашата страна мо 
же да ое внедят стоки на 
■стойност 4 милиона дола 
ра, и за същата стойност 
да се внесат стоки от на 
шата страна в България.

Участниците в Конференцията бяха приветствува- 
ни. от съюзния секретар на външните работи РАИФ 
ДЙЗДАРЕВИЧ, който между другото подчерта: — 
Интересите на народите, които живеят на бреговете 
на Средиземнюморието налагат постоянни и всеобх
ватни акции, които в тази област ще допринесат за 
създаване на зона на мира, взаимно доверие и рав
ноправно сътрудничество. Той добави, че за съдбата 
на Средиземноморието трябва да решават ония, кр
ито живеят на неговите брегове.

окръзи.

тези 
предназ- Р. М.
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ЬЙЙЬЯДГКЧЯК ОЗНАМЕНУВАНА
ПРОЛЕТАРСКА 45-ГОДИШНИНАТА ОТ 

БРИ ГАДА • ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 
В ЛЕСКОВАЦ НА МОК НА СКС

Достойно МЯСТО В СЛОВНОТО ВС голия
МИХАИЛО ШВАБИЧ. дойлр ^ I У П П

поколения да поемат отговорност поел“*™ МЛЗДите 4ВОТ° и единството. До 
тачат и развиват великите придобивки п рията- да иДе време младите поко- волюция” р адооивки от нашата ре- ления да

ГРАЖДАНИТЕ 
ОПРАВДАТЕЛНО РЕАГИРАТ

Намалява числото на оплакванията
ките които членове на СК, трудещи се и граждани 
отправят до органите, функционерите и Комисията 
За представки и оплаквания към МОК на СКС 
грижават отрицателните явления в обществото 
принуждават хората да търсят помощ 

През миналата 
до Между общинската 
фере-нция на СК в Лес-

и представ-
поемат 

ворност пред историята, 
да тачат и развиват 
ките придобивки от 
шата

отго-
Ь казармата „Пролета 

роки бригади” в Ниш 
неделя -г 
45-годишнината

Редове над 62 000 
ника.

веливой- но за- 
коитов наг

ое ознаменувана Говорейки революция.
П-о случай юбилея 

Втора пролетял ока 
д н ооюв ободителна 
,на бригада в Дома 
Югославската 
армия в Ниш 
тържествено 
на което присъствува Ив
ан Стамболич, 

п иа Ппедоедатслство- 
то ма СР Сърбия.

на устрое- 
ПИЯ ПО случай юбилея на 
роден митинг, членът на
1Iррдседателството на Съ
юзнття отбор на
ллТ,ЛГ0-ОТавските бойци МИХАКЛО ШВАБИЧ 
ЖДУ Другото 

Както
Тат и днес има

от фор
мирането на Втора про- 
летарска народоосвобо- 
дтггелна ударна бригада.

Бригадата е формира
на на 1 март 194? 
на в Чайниче 
шки# чачански 
дийски батальон

на година 
кон

та на служебни постове,, 
бю р окр ати ческитенаро-

удар- отно-
шения и пр. В повечето 
от тях се изтъкват непра- 

от вилрости
ковац еа 
жалби и представки, 
които 10

изпратени 37наСъюза народна в разпределе
нието на личните доходи, 
разпределението на апар
таменти.

годи- 
от два ужи

анонимрги. Съ- 
Комисията

се проведе 
събрание,ме щевременно 

за представки и оплаква
ния към ЦК на СКС на

каза :
и във война-

предате- 
- к°пто подриват брат-

и шума-
отсрочването 

или яеизпълняването на 
решенията на

с около 
1000 закалени бойци. По 
време на славната На- 
родоосвободителна бор
ба Втора пролетарска е 
извързвядз боен 
над 24 000 километра. В 
нейните единици са се бо 
рили 15 000 
70 на сто

председа-
съотвстната 
МОК

комисия на 
е предала на раз

глеждане 17 представки. 
Числото на жалбите и

съдовете 
на сдружения труд и пр.

Най-честите _ носители: 
на тези прояви са дело
вите органи, т.е. дирек
торите, които в

.• -, ^ *. ,....

-3път от представките е по-малко 
в сравнение с предишни
те / години.
обаче чувствуващите се 
все още отрицателни яв
ления» които се посочват 
в представките и които 
присиляват 
търсят помощ. Още по
вече ако се има предвид, 
че повече от половината

„името 
на самоуправителните ор 
гани” накърняват' самоу
правителните 
работниците, 
обаче

И Загрижават
партизани. - Ч^-от тях са дали 

животите си за свобода
та. За

права на 
— . Няма 

случай — бе из-

®Й
народни герои са 

бойци
Пт състава на Втора про
летарска.

провъзгласени 48 хората да тъкнато на заседанието 
— такива лица да са под
ведени под еамоупрари- 
телна, законна или поли-

Бпигадата е 
водила над 150 по-големи 
битки

->■

•А\, ' 1
срещу’ врага нав

ред по страната и е 
хвърлила от вражеските

НИШиз-
Те пазят бойната слава' Четири области за оплакванена Втора пролетарска

ГРАЖДАНИНЪТ ПРЕД ГИШЕТО
Съответната комисия при Скупщината на 

Между общинската регионална общност в Ниш 
е разгледала 16 представки от Ниш, 8 от Алек- 
синац, 7 от Прокупие, по 5 от Бабупшица, Доле 
вац и Бела паланка и по 1—3 представки от ос
таналите общини в Нишки регион е изключение 
на общините Мероигина и Димитровград (от 
зи общини не е изправена нито една представка). 
Извършена е проверка и по. доводите в 10 не
подписани представки.

В представките си до споменатата 
гражданите са се оплакали най-много 
вшгности във връзка с изграждането на частни 
обекти, решаването ,на жилищни 
пускането от работа и облагането с данъци. Ко 
мисията е имала трудности при утвърждаването 
ма истината, понеже някои общински и самоул- 
равителни органи не са проявили добра воля да 
я снабдят навреме с необходимите данни 
дения.

НЕЗАБЕ/1ЕЖИТЕЛЕН БЕЗ „ВРЪЗКА"
Стигнахме дотам, че връзките и познанствата станаха най-силната 

гаранция за успешно решаване на жизнените проблеми
те

на гражданите пред 
органите на управлението, службите на самоуправителните общности па 
интересите, комуналните и други обществени служби. Безсилен, 
тен и загрижен за съдбата на своитеправа 
шето е принуден да прави

незащи-
и искове, гражданинът пред ги- 

каквото знае и ум*е, за да ограничи широки
те дискреционни права и субективизма на администрацията

комисия
от непра-

въпроси, от-

Незавидната съдба
на пред органите на управлението, 
службите и организациите, занимава
щи се е дейност от жизнено значение 
за населението, както бе изтъкнато на 
състоялото се тези дни заседание на 
Републиканската 
ССТН в Сърбия, е „резултат" на дъл
готрайни отрицателни обществени про
цеси, отражение на които са компли
цираната процедура, бюрократическо- 
то своеволие, безучастността на слу
жащите към жизнените потреби на 
гражданина, неспазването на законо- 
предписанията в полза иа едни (вли
ятелни лица, роднини, приятели . . .) 
и за 'сметка на други („обикновени") 
граждани. За обществото най-опасна 
е практиката, в рамките на която ис
ковете на някои граждани 'се решават 
привилегировано тю заповед и интер
венции на общ сств е: г о-пол итич ески, 
стопански и други ртжоводитоли. Най- 
голям брой граждани никак не успя
ват да се отърват от снизходителност
та в отношението си кт.м държавата 
и нейните органи. Тази снизходител
ност трябва да се изкоренява с една 
проста истина: всички органи, пък и 
най-витите, съществуват зарад граж
данина и неговите права, а не обрат-

Сериозни причини за „злата участ" 
На гражданина пред гишето сс „кри
ят" и във факта, че конституционни
те разпоредби в тази област не са 
найнпълно конкретизирани 
предписанията, общинските решения 
и други документи. Съществуват дори 
и решения, които осуетяват утвърж
даването да личната отговорност на 
служащия. Трудно се утвърждава и 
отговорността иа ръководителите, по
неже не са достатъчно прецизни ком
петенциите и пълномощията им.

Достойнството и правата иа граж
данина „пред гишето" очевидно сс 
нуждаят от обществена защитя. Соци
алистическият съюз трябвд да изос
три критериите за обществена пало- 
ризация на дейността и поведението 
на държавните юргшги и служби, как
то и на организациите, вършещи дей
ност от жизнен интерес за население
то. Обществото вече не смее да позво
лява на легитимните си органи и слу
жби да подриват утвърдената поли
тика, като предизвикват у граждани
те недоверие и недоволство. Органи
те На управлението трябва да бъ
дат 0'Сврбрдени юг аналитично-инфор
мативните задачи и изцяло да ее на
сочат към ефикасно провеждане па 
закоиопрсдписащията и утвърдената 
политика.

граждани-

и све 
К.Г.в законо-

представки са ооновател- 
Това всъщност бе 

подчертано и на 
депото на 24 февруари 
заседание иа Председа
телството на МОК на 
СКС в Лссковац, когато 
бяха анализирани идей- 
ио-нолитичоски 
и проблеми, които се по
сочват в представките.

— Тези представки — 
подчерта в уводното си 
изложение Сима Йовано- 
вич; изпълнителен секре
та]’ на Председателство
то на МОК на СКС в 
Лсетщвлц — основателно 
посочват, че на практи
ка се децетвува противо- 
положно от приетата по
литика, посочват се сла
бости в работата на са- 
м оул павителните 
ни, посочва се, че се на
кърняват правата ма тру
дещите се, посочва се са- 
мополисто, злоунотреба-

тнчоска отговорност.
Досега не е имало за

бележки по адрес рабо-
конференция иа и и.

прове-
тата на комисията на 

цел тя по-МОК. Но с 
ефикасно да де.йствува, е 
необходимо да се пред
приемат и други меро
приятия. На комисиятаявления
сега например, не винаги 
с известно какво става с 
нейните становища и за
ключения, т.е. дали се ре
ализират или не? Тъй ка
то на регионално равни
ще такива комисии имат 
и останалите обществено- 
политически организации 
(освен ССМ) н Скупщи
ната на Междуобтинска- 
та регионална общност
налага се между тях да 
се установи по-голямо съ
трудничество, осюбено ко
гато една представка е 
доставена на повечето ко
мисии.

орга-

н о. В. Б.
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ПРЕД ПРАЗНИКА НА ЖЕНАТАИнтензивни развойни 

показатели ПРЕДПРАЗНИЧНА СРЕЩА: ФИЛЛ СИМЕОНОВА

Радват ме скромните подаръци
ФИЛЛ СИМЕОНОВА, 

инженер,-леоопъд, с глан
ца ръководителка на дър 
нообработнателния цех на 
Гор.окрта сомция в Боси
леград. '1'я е една от мал
кия брой жени. избрали 
професия, която обикно- 
вет>но се счита само за 
„мъжка", Фила обаче нс 
е на това мнение:

гради техническата база 
на СТО „Вградиш", а в 
търговията (след прове
дените интеграции) след
ва да се увел_ичи физиче
ския обем на стокооборо
та и разшири асортимен
та на стоките за широко 
потребление. Също така 
се предвижда построява
не ча супермаркет на гра-

(От 1-ва стр.)
Промишлеността и за

главният

пи послужатпекаЦИД
обществените улеснения 
и бепсфиции на младите 
майки. А що ос касае за 

жената в

напред остава 
и определящ развитието 
стопански отрасъл в об
щината. Ошрсд тазгоди
шният план за обществе
но-икономическо 
тие физическият обем на 
производството трябва да

позицията на 
кадровата политика, тря
бва откровено да се ка
же, че това е иад-слабият 
пу.икт 1з прокламираната 
политика за пълно равно- 
правие на половете. При
чините за това са мнопо-

разви-

нарасне, както следва: в
промишле- нично,

пункт „Градини” и мини- 
дърво обработва- маркет в града, чиято об-

стой-

поопускватслмиягумароката 
ност 5,8. в текстилната с — Просто казано аз 

мисля, че няма и не мо
же да има „мъмоки" и 
„женаки" професии. И (в 
това отношение жените 
могат и трябва да бъдат равноправни 
с мъжете. Така мислех още в момен
та, когато решнх да следвам лесовъд
ство. И днес съм доволна от избра- 
пата професия и е голяма лична удо
влетвореност изпълнявам доверените

бройни, от многовековна
та традиция до дневната 

Мъжете са
25,2, з
щата — с 10 и в кожар- ща проектосметна 
ската с 10 на сто. Пред- ност възлиза на 340 ми- гюлитика.

привилегировани при из
бирането на ръководители впрочем и 
затова, че те водят почти цялата ка
дрова политика на обществото — 
говори на въпроса, ни Фила.

Какъв е вашият ръководител ски

лирна динара.вижда се същевреме_нно 
заетостта в промишлено
стта да нарасне е 15 на 
сто.

В комунално-жилищ
ната област се предвиж- 

стопанство да построяване на жили
щна сграда е делови по
мещения. която ще има 
18 апартамента и мага
зини за „Търгокооп" и 
„Ангрошромет". В пътно 
то стопанство ще про-

от-
Селокото 

пък е отрасъл с предим
ство в развитието на об
щината. Основната на
сока е: 
първичното 
пашжо производство. Ос
вен това е запланувано

опит?
— Отдавна е известно, че е най- 

добър онзи ръководител, който умее 
да ръководи преди всичко с личния 
си пример. Аз ое старая винаги да 
бъда изпълнителна на работното си 
място и това ми помага, да избегна 
много непритяности и недоразумения. 
Нашите хора имат развит 
правдишата и затова строго 
принципа: еднакво отношение към 
всички работници, и когато трябва да 
хваля, и когато има причини да кри
тикувам .

Вашето мнение за осмомартовски- 
те тържества?

— Обявявам се срещу помпезни- 
те тържества с масови гощавки и скъ
пи подаръци. Радват ме скромните 
подаръни, подарени от сърце, радва 
ме вниманието към, жената.

ми трудови задачи.
През изтеклите 5 години, откакто 

работа в Горската
увеличение на 

селскосто- е постъпила на 
секция в Босилеград (това й с пър
вото работно място), Симеонова вина
ги е в производственото хале, оред 
работниците. Тук с да им помогне 
със съвет .навреме да забележи про
блемите в производствения процес и 
недостатъците в организацията на ра
ботата и да предитрйсмс ефикасни 
мерки за премахването им.

Нашето социалистическо самоуп- 
равително общоство е прокламирало 
пълно равноправие на мъжа и лесна
та. Все пак жената-ръководител е „ря
дко същество" . . . Защо?

— Ние все още не сме постигна
ли прокламираната . цел, но сигурно 
вървим към пея. Впрочем, това не е 
цел, кояго се осъществява за кратко 
време, това е дълготраен, обществен 
препее. Безспорно е обаче, че обще
ственото положение на жената у нас 
ежегодно се подобрява. За июлстра-

• СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В 
ДИМИТРОВГРАД

Приет бюджетът на общината
усет за 
спазвам

На 26 февруари т.г. след проведения общ 
събор на общината, се състоя сесия на трите съ
вета на Общинската скупщина в Димитровград. 
Освен че обсъдиха и приеха предложението на об 
ществено-икономичеакия план на общината през 
1987 година, делегатите обсъдиха и приеха още 
няколко важни въпроса. Между тях безспорнно 
приемането на общинския бюджет зае централно 
място, както и информацията за снабдяването на 
гражданите през изтеклата година. През 1987 го
дина общинският бюджет ще възлезе на над 
370 милиона динара, колкото и разходите за ра
бота на органите и службите, които се финанси
рат от бюджета.

Делегатите се запознаха с информацията за 
развитието на ПТТ в Пиротска, Димитровградска 
и Бабушнишка община, самоуправ.ителното спора
зумение за сдружаване на средства за оборудване 
на обучението по информатика през учебната 
1987/88 година, както и редица 
ния във връзка с премиите за мляко, компенсация 
на въглищните мини и

Накрая ето и две основни сведе
ния от биографията на Фила Симео
нова. Родена е в Кочани, СР Македо
ния. Дипломирала е на Факултета по 
лесовъдство в Скопие. М. Янев

СУРДУЛИНА

Да се намали трудовият стаж
Членовете на Секрета

риата на Конференцията 
за обществена дейнортна 
жената към ОК на ССТН 
в Сурдулица на 23 февру 
ари т.г. обсъдиха заклю
ченията 1са Председател
ството на Конференция
та за обществената „дей
ност на жената в Юго
славия, отнасящи ое до 
инициативата за съкра
щаване на трудовия стаж 
на жените в материално
то производство.

Членовете на Секрета
риата дадоха подкрепа 
на инициативата за съ
кращаване на трудовия 
стаж на заетите жени в 
материалното производ
ство на 30 години.

На заседанието особе
но внимание бе посвете
но на ознаменуването на 
тазгодишния Ооми март 
— Международния праз
ник на жената. Този пра
зник в общината ще бъ
де ознаменуван делово и 
тържествено. В предвече- 
рието му ще бъде прогае*

други предложе- дено тържествено събра
ние в Сурдулица. на кое
то доклад ще изнесе 
председателката на Кон
ференцията за обществе
на дейност на жената в 
тази община. Злата Ми- 
лич. На събранието чле

новете на Културно-худо
жественото 
„1-ви май” от Сурдулица 
ще ,се представят с теа
тралното си представле- 
,п-ге „Дапднка от Райко- 
вац".

дружествопр.

Да се изкупят 1300 дка 
площи за разширяване 
на селскостопанския ма
сив в Смиловско поле. 
На. още 1600 дка ще се 
извърши 
Всичко това трябва да 
допринесе 
водството на обществе
ния сектор да възлезе на 
Около 487.2 хиляди лит
ра, а на частния сектор 
към 1,7 милиона литра 
мляко.

•През настоящата годи
на .в горскотр стопанство 
следва да се залесят 1350 
дка, на 1000 дка да се

дължи изграждането (про 
карване] на пътя Моин- 
Ци — Вълновия, както и 
асфалтиране на пътя Лу- 
кавица — Долна Невля.. С. М.

мелиорация. БОСИЛЕГРАД ТЪРЖЕСТВЕНО И ДЕЛОВОВ обществените дейно
сти: образование, 
ра, физическа култура, 
здравна и детока защита, 
социална защита, главно 
ще се подобрява и осъ
временява работата насъ 
ществуващите .ведомст
ва в тези области.

млеколроиз- Чествуването на Меж-култу- ганизации.
Централното 

но ще се проведе 
вечерието на празника в 
зала-.; на Културния дом 

Босилеград, където 
що така ще се 
тържествено събрание е 
подбрана културно-забав 
на програма. На събра
нието, доклад за 
ни ето на празника 
носа на жените в Наро- 
дооовободителната

дународния празник на 
жената — Осми март в 
Босилеградска 
вече започна. В районни
те центрове, вече се про
ведоха тържествени съб
рания с подбрана култур
но-забавна ппрграма, 
оветени на празника на 
жената. Днес

тържест- 
в на-

община

съ-
проведе

по-Тези показатели за 
звитието на общината 
през 1987 година отразя
ват до голяма степен ре
алните възможности (ма
териални, финансови, ка
дрови и птт) и се счита, 
че могат яа се реализи
рат през текущата годи-

ра-
подобно 

тържествено събрание ще 
бъде устроено 
Райчиловци. На 7 март в 
Основното училище „Ге
орги Димитров" .също та
ка ще бъде устроено тър
жествено събрание, а то
зи ден подобни тържест
ва ще се проведат и 
оенрвните и трудови ор-

окопаят новите насажде
ния, да се затревят 750 
дка и да се прокарат 10 
км горски пътища. Във 
ВОДНОТО
предвижда продължение 
ре1улацията ча р. Ниша
ва при село Желюша и 
с. Градини. В 
сивото пък ще

значе- 
и при-и в село

бор-
и следвоенното разви

тие на страната 
изнесе

ба'Стопанство се
ни, ще 

Боянка Йордано- 
ва. председателка на" Кон 
ференгтията за обществе
на дейност на жената в 
Босилеград

сгроител- 
се доиз-

на.
вСт. Н.

М. Я.
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ИЗ СОМ ЗА ТРУДОУСТРОЯВАНЕ В СУРДУДИЦА

НМДТ ДИПЛОМИ, НЯМАТ РАБОТА СЕСМяИнГоСД НЛ 9 Т- М' ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ

На дневен ред 
миналогодишните отчети

През последно савреме в 
списъците на Самоупра- 
вителната общност 
трудоустрояване в Сурду- 
лица се увеличава число
то на младите школували 
кадри, които чакат рабо
та. Според най-новите да
нни работа търсят 36 с 
полувисше и 16 души с 
виеше образование.

Загрижава фактът — 
изтъкват в СОИ за

ма в 
„Кощана"

списъците на СОИ. 
и „ЮМКО"

инжинер
технолог.

животновъд, 
дипломиран 

дипломи-
за търсят инжинери за про

изводство на обувки и 
текстилни

юрист и един 
ран плановик за простор. 
В най-трудно положение 
се намират просветните 
работници —

Делегатите на Общине 
ката скупщина в Босилег 
рад на насрочената за 
9 Т.м:. сесия покрад об
съждането на 
нията (и даване на 
сие) за взимането 
колко републикански за 
кани

дат съгласие за извърше
нотоинжинери, но разпределение на 
тези средства: те са даде 
ни на материално слабо- 
стоящите стопански ор 
ганизации: „Изградня", 
„Автотранспорт" и Услу 
га".

такива няма.
По-голям 

доустрояване 
с виеше образование. В

шанс за тру- 
имат онези има пет ду

ши, а няма работа нито 
за един. В СОрГподчер-

предложе 
съгла 

на ня-

ще обсъдят мина
логодишната работа на 
общинските олщкби, т.е 
секретариатите към Общи 
нбката скупщина и на об 
Щивските съдебни 
ни и институции. Ще бъ 
де обсъден и финансови
ят отчет на СОИ за 
новно образование.

На насрочената сесия 
делегатите ще обсъдят 
организираността и дей- 
ствуването на общински
те инспекции, както и 
предложението за изме
ненията и допълненията 
на Обществения договор 
за утвърждаване на лич
ните

тру- 
че задоустрояване. — 

иззестно число специали
сти няма почти никакъв 
шанс наскоро да получат 
работа. Работа на пример 
търсят 11 юристи, а спо
ред плановете на органи
зациите на

орга-

ос-
сдружения кул

тура, физическа култу
ра, детска и социална за 
щита. Тази СОИ 
миналата година 
шеетвила излишък от
29 054 490

доходи и другите 
принадлежности на фукк 
пионерите в органите на 
ОС и в общинските об-
шественополитически ор
ганизации.

труд през тази година 
ще може да бъде ггоиет 
само един. Сдруженият 
труд търси два икономи
сти, а 
СОИ има

през 
е осъ-

Нуждите на стопанството и кадровата структура на 
безработните

в списъците на 
четири,

годината работа
динара и се 

очаква делегатите да да
се разминават . . .през 

ще по- В. Б.списъците на самоуправилучат трима 
тели за

преподава-
клаоово обуче- т=лната общност н.айчугно 

го има дипомкрани ико-

тават, че съществуват ну
жди за някои кадри, но 
такива няма 
работните. Според 
заните потреби през 
дината ще бъдат необхо
дими още пет лекари, 11 
машинни инжинери, 
инжинери металурзи, два 
преподаватели по матема
тика, няколко инжинери- 
химици и пр.

Щ ДЕИИОСТТА НА КОМИСИЯТА 
КИ И ОПЛАКВАНИЯ КЪМ 
ЛЕГРАД

ЗА ПРЕДСТАВ- 
ОК НА СК В БОСИ-ние. а в списъците има 

четири и пр. Най-трудно НОМИСТи 5' а през тази
година, поне според из
казаните нужди на сдру
жения труд, работа ще

всред без-
изка-е за възпитателите 

предучилищните
ства — в СОИ има 
души. а както узнаваме 
през тази година работа

в го-
Нарушава се законността

Досегашният
ведом- 

пет опит по- правилности в работата 
на инспекциите, 
и постъпката при избира
нето на отделни делега
ти и пр.

Янев ни уведоми и то
ва, че. обстойно обсъждат 
всяка'представка, без ог
лед на това 
страна на едно лице или 
група, какъвто е случая 
с представката на група 
трудещи се от „Автотран
спорта". За всяка заемат

трима; работа 
търсят и два дипломира
ни строителни инжинери 
(от круто един ще полу- 

са необхо- чи работа през тази го- 
дими кадри, каквито ня- дина), един

получат 10 казва, че въпросите 
винаги се решават в уни
сон с приетите обществе-

не начина
не може да получи нито 
един. На друга страна на
СТОП 2КСТВ ОТО

ни споразумения и дого
вори — т.е. с Конститу
цията и Закона на сдру
жения труд. Това 
мулира и пасивизира хо
рата; Не малкия бройне- 
самоуп р ав ите лн и 
пки и решения на отдел-

дипломиран С. М.

БОЖИЦА: ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ПЪРВИЧНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СК

дести-
дали е от

постъ

пи ръководни лица, ор
гани и тела, довеждат дрцентъра на-вниманието

м*е! *Първичната партийна 
организация в с. Божи- 
ца в редовете си има 35 
членове и е една от по- 
масовите организации в 
селата в Сурдулишка об 
щина. В тази организа
ция действуват 8 работ
ници, 11 селскостопанс
ки производители, а 16 
са из редовете иа „оста
налите", от които най- 
много са просветни рабо 
тници.

През миналата година 
на таз илартийна орга
низация в центъра на 
вниманието бяха важни 
жизнени и обществени

въпроси в местната об
щност. Комунистите по 
деха инициатива за изг
раждане на един произ
водствен цех в селото, за 
щото тук има над 100 
млади хода, които търс
ят работа. Имайки пред 
вид тези причини Общ
инската скупщина в Су лото. Прели всичко 
рдулиця и трудовата ор ва са въпроси из област 
ганизации „Народна ра- 
д.иност" заплануваха тук 
да се построи цех за про 
изводство (ръчно) на ки

На проведеното 
февруари т.г. 
комунистите
план за действуваме до 
края на годината. В него 
са набелязани 
значителни

ШИцрез 
събрание '

■ТсА1
изготвиха

ЯН'
всички

въпроси, ко 
ито интересуват трудещи 
те се и гражданите в. се-

I %• 11
. .■ • .1Дг г'5 ШГА

4
то-

;> ,7«ата на комуналната дей
ност, особено онези за' Босилеград: Броят на представките сс увеличава
електрифицирането 

не електрифицираните ма- 
лими с годишен капаци- хали и снабдяването, 
тет от 10 хиляди квадра-

ла увеличение па различни
те видова представки и 
оплаквания ма граждани
те до съответните коми
сии на обществено-иоли-

съответни становища, с 
които навреме осведомя
ват, не само тези които 
гн изпращат, но и тезиЧленовете па СК прие 

ха и план зц идейно-по
литическо издигане 
то заплануваха да обрабо 
тят няколко теми иЗ об
ластта па нашата актуа- 

о бщ е ств е н о-цкоп ом и 
чоока. и политическа пра
ктика. Те взеха; решение 
непосредствено да се вк 
лючат и да дадат при
нос й акцията „Срещи па 
селата", в която' 1Цс уч&: 
ствува и Божица.

. ; ; : ■ !' I ' '

С. Микич

които са им нарушили 
тическитс организации и правата. По този 
Общинската 
Само Комисията за 
ставки и оплаквания към 
Общинския комитет на 
Съюза на комунистите е тарят.
Босилеград, както пи уве
доми председателя й, Ди
митър Янев, досега е ра
згледала дванадесет, раз
бира ое от различни об
ласти. Но най-много се 
отнасят до различни нс- 
нравиллости
на трудоустрояването, то не заслужават отделно 
здравеопазванетр, слаб- внимание, 
дяваното, за редица не

тни метра.
начин

въпреки, че решенията 
на Комисията нямат си
ла на закона, пряко вли
яят такива да не се пов-

окупщина.ка-
Първичната партийна организация в Божи 

ца особено внимание посвещава на социалпо- 
класовото си укрепване и приемането на нови 
членове. През миналата година в редовете си 
тя прие осем души, от които трима са работ
ници и трима селскостопански производители. 
От значение е да се подчертае, че всред 
три са жени, а седем млади. На пОследпото си 
събрание през февруари тя прие още четири 
нови членове. Тази организация обаче се „ос
вобождава" от бездейиитв! четири души 
отчислени от евидеиция. а едип е изключен от 
редовете на СК.

пред

лна
И още неоцо. Според 

думите на . ^нев в щтрд- 
ставките и оплакванията, 
наистина се посочват ре
дица неправилност и на- . 
рушения на' конституци- 
оиността и законността, 

в областта Обаче има и такива кои-

тях

са •

М. Я.
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В ПАСТВО ллГ]

„КОМПАС" — „БАЛКАН" ПРЕЗ ИЗТЕКЛАТА ГОДИНА

ИЗВЪНРЕДНИ ДЕЛОВИ РЕЗУЛТАТИ Печалбата е по-малка 

от ламибъде по-добро, следна да 
сс подобрява хигиената в 
заведенията, да сс разно
образява дейността (напр. 
откриване на бира-скара 
на пункта), което досега 
не е ползувано.
ДОБРИ ПЕРСПЕКТИВИ

оост

било несправедливо да не 
се каже, че изобщо вси
чки трудещи ос от „Бал
кан" максимално са би
ли ангажицаии.

Трудещите сс на „Бал
кан" — „Компас" изра
зиха пълна благодарност 
на заседанието на работ
ническия съвет до мит
ницата, пограничното и 
останалите служби — за 

с разбирателството, сътру
дничеството и сдпподси-

Рабютническият съвет 
и събранието на труде
щите се в ООСТ „Бал
кан" на 25 февруари т.г. 
разгледаха и приеха от
чета за стопанска дей
ност

НАМАЛЕНА ЗА СМЕГ- 
ЗАПОЧНА ДА РА-АКУМУЛАТИ ВНОСТТ А 

КА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ — 
БОТИ НОВИЯТ ЦЕХ

цените на суровините, ко
ето се отразява на фи- 
иансошо увеличение на 
запасите почти 
сто. При това триста на 

лихви-

окоп ча-Обсъжщайки
на организацията 

1986 го
рдей оюметка затсянд

1986 година, работкгичсс- 
ООСТ „Мла

през изтеклата 
дина. Постигнати са вну
шителни резултати. Осъ
ществен е общ доход 
размер от над 8$2.8 ми
лиона динара, който е 
2,54 пътй по-висок отпре 
дншната година. Сравни-

сто накият съвет в 
дост" — производство,

на конфекция

Тази година 
„Балкан" ще чествува за
бележителен юбилей: 40 

съществувание.

в
сто са увеличени 
те. Започвайки при таки- 

условия на 
деловата

в състава 
„Свобода" констатира, чс 
печалба има, ко сравни
телно по-малко отколко- 

края ша 1985 годи-

години 
Именно то!ва е повод за ва трудни 

стопанисване 
1987 година, ООСТ „Мла
дост" има още една тру
дност пред себе си. А то
ва е новият цех, 
тези дни започна да ра
боти. И понеже всяко на
чало е трудно, то заети
те не само в 1гроизводст-

шщш то в
на. За сметка на това ли
чните доходи в тази ос- 

организация на

■тедно високо увеличение 
сочат и другите показа
тели: доходът възлиза на 
кад 543,6 милиона (по- 
висок с 3,25 пъти) и чи- 

397,3

койтопови*
сдружения труд през ми- 

1985пала, в сравнение р 
година, са увеличени със 
77 на сто, а в сравнение

егият доход над 
милиона динара (увеличе 
ние с ЗД9 пъти).

ГИ’-:

гото но в димитровград
ската конфекция изобщо 
трябва да поемат 
стта докато производст
вото в новия п_^х се ста
билизира.

Оовен

със заплануваното им с 
33 на сто. През минала- 

осъществен
Онова, което обаче 

най-добре отразява извън 
редно добрата стопанска 
дейност и предизвиква 
чувство на известно задо
волство сред заетите е 
нарасналата акумулация, 
възлизаща към 223,6 ми
лиона динара и по отно
шение на предишната го
дина бележи ръст с 3,59 
пъти, за деловия фонд са 
отделени над 201,8 мили
она (3,61), а за фонд ре
зерви към 217,5 милиона 
динара (3,25 пъти повече) 
в сравнение с 1985 го
дина.

. наш
•!?'Д8йв теже-та година е
• * доход отсреден личен 

48 172 динара (през 1985 
— 27 000). Имайки пред
вид, че общият доход в

ш
окончателната 

равносметка, новоизбра
ният работнически съвет, 
в който са включени и

Качеството на услугите трябва да се повиши

стБнето. Такова сътрудки 
честно продължава и за
напред, въпреки че це
лият пункт е в изграж
дане, т.е. реконструкция 
и модернизация.
НЕИЗПОЛЗВАНИ 
ВЪЗМОЖНОСТИ

Безспорно резултати
те биха били и по-добри.

„Младост" е увеличен с 
50 на сто в сравнение с 
1985 година или само 12 
на сто в -равнение със 
заплануваното, а отделя
нията от докове със 73 
на сто, ясно е защо пе
чалбата е намалена. На
края на 1985 година в 
делови* фонд са били 
отделени 130 милиона ди 
!дп. а на края на мина
лата година само 44 200 
000. Това е с 50 на сто

по-мобилизирачцаоще
дейност, за всестранно ак 
гажиранс на 
плана за насто-ялщта го
дина са набелязани уеди-

представители на ново- 
гтписъединетата трудова 
единица (тъкачният цех), 
гтоие решение за ООСТ 
„Младост" ла вземе кре
дити от съответните фи
нансови институции, бан
ки и Фочла за недоста- 
тъчтч -пчвитие краиша 
и гбпргни. разписване 
конкурс зз Разпределе
ние ’п ’ средствата за ча
стно жилипгно стпочтез- 
ство. както и увеличава
не цените на услугите на 
тъкачния цех.

Взаетите.

па мерки: по-добро про
пагандиране, 
на обектите, модерниза
ция на „Ганганото" и из
граждане на хотел „Гра
дина". Създадената аку-

уреждане

ООСТ „Балкан" има 10 делови единици, от 
конто 6 в града, 3 в селата и 1 на гранично-про- 
дуеквателния пункт. Основна дейност: гостилни 
чарство, нощуване, прехрана. Допълнителна дей- 
яосг: търговия на дребно, обменни работи, туристи
чески информации, спедитерски работи и посред 
дичество, собствено производство на хлебни изде
лия, преработка ве месо и газирана вода. През 
1986 г. приети са 34 работника, от които 16 сга- 
кантн. Структурата на заетите: неквалифицирани 
10, нисша професионална подготовка — 30, квали
фицирани — 65, средна професионална подготов
ка — 31, полувисша професионална подготовка — 
) и висша подготовка — 2. Среден личен доход 
70.980 динара.

мулация гарантира, чс са 
съ_здадс!ги реални мате
риални предпоставяш на
белязаното да се осъще
стви.

р.о-малко от запланува
ното за тош/ фонд.

Както изтъкна генерал
ният директор на „Сво
бода" Бранко Пейчев, 
през миналата година 
най-много са увеличениСт. Н. А. Т.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БОСИЛЕГРАД

»УСЛУГА« 1ПРЕД СЕРИОЗЕН ПРОБЛЕМ
Изтеклата 1986 година 

за комунално-услужната 
организация „Услуга" от 
Босилеград бе извънред 
но трудна- Слабата ма 
териална основа, недос
тигът на работа, неетиму 
латквните личну доходи, 
прекомерното увеличе

ние цените на материали 
те, както и редица причи 
ни от субективно естес
тво, зле се отразиха вър 
ху стопанската й активно

Запланували сме дохо
дът по отношение на осъ 
ществения през изтекла 
та да бъде увеличен с 
80 на сто. Това обаче, е 
оглед на обстоятелствата 
да се осъществи ще бъ
де доста трудо. За те- 
некиджиите почти няма 
ме обезпечена работа- 
Хлебопекарницата рабо
ти с намален капацитет. 
Средствата, от поддържа 
нетр на чистотата в пра 
да не са в състояние да 
покрият само реалните 
оазуоди. Подобно е съ 
стоянието и с автосерви 
за. Засега единно новоот 
крития сервиз за радио 
и ТВ апарати е доходен. 
При такова положение 
трудно ще. можем дрхо 
дно да стопанисваме —

изтъкна директорът на 
организацията Йван Пе
нев.ПЪЛНА

МОБИЛИЗАЦИЯ
Такива резултати са 

постигнати преди всичко 
благодарение на всестра
нно ангажираните 147 за
ети. Още в „началото на 
годината почти е провъз
гласено „мобилно поло
жение" и над 80 на сто 
от работниците през ця
лата година са работили 
денонощно, особено на 
транично - пропусквател- 
ния пункт „Градини". 
Именно в обектите на 
„Градини" е реализиран 
и най-в иоо кият доход. 
Тук през лятото още 6 
души са работили резон
но, а 10 души (чрез мла
дежката кооперация) са 
работили временно. Би

ако всички налични въз
можности бяха използва
ни докрай. Разбира се за 
това има редица обекти
вни обстоятелства, но и 
субективни пропуски и 
слабости. Обективно: ре
конструираният 
„Балкан" в града работи 
само половин година, а 
същото е положението и 
с бюфета на жл. гара. 
С оглед реконстоукцията

Естествено при такива 
обстоятелства и тази сто 

организация из 
гоябаа да търси 

сдружаване 
разбира се 

сто
пански организации. В 
това отношение, както 
ни уведоми Панев, вече 
се и поедприемат еъотве 
тни меоки. В ход са пре
говори с Машинната ин
дустрия от Ниш и тене- ч 
киджийско-шлосерката тр 
удава организация 
мар" от Белград с коя
то „Услуга" и през изте
клата година имаше доб
ри делови отношения-

панска 
ходът
в доходното 
с подобни, 
дохосто по-силнихотел

ст.
— Изтеклата година ня 

как си претърколихме. 
И въпреки че окончател
ните резултати все още 
не са дотови очакваме 
същите да бъдат положи 
телни, но не и е кой знае 
каква акумулация. За 
настоящата обаче и сам 
не зная какво да кажа.

на пропусквателния пун
кт условията на труда 
тук са доста влошени. В 
по ада „Ли-гостилнич арските 
заведения са концентри
рани в кръг от оеодло 50 
м„ така че с иконкури- 
оат помежду си.

Инак качеството на ус
лугите може и трябва да м. я.

СТРАНИЦА 6 БРАТСТВО ф 6 МАРТ 1987



ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯ ВАЙТЕ СЕл-омунист
- Брой 1559 година ХБУ

Белград, 6 март 1987

Кризата като шанс|| ашето общество от по-дълго
се стълкновява със сериозни иконо-то» о“”г» етгк .ггг

още помалко да оспорят, дори и онези 
наи-корави догматично-бюрсжратическн си- 
ли, които ни и доведоха в сегашното поло 
жение. Те обаче продължават 
защитават собствените

време
ли“сакотоИ ПЪК 6 'И3не'верена’ ЧС социа- се и гражданите. Тези и такива предимст

ва няма, нито може да има друга общес
твена сила и организация в тези наши 
стори и под това наше небе.

самоуправление е несполука 
г затуй трябва да се върнем към центра-

листиче-сно-етатистичеоните
към вариантите

прорешения или 
демок- 

е насочен
на гражданската 

Централният им удар Идейно-политическата борба на Съю- 
ко-мунистите, комуто припие за На комунистите срещу идеите и силите, 

коминтерношжи характеристики и ця- които се издават за алтернатива на седна
лата отговорност за съществуващите об- листичеоките сили, трябда да бъде насоче- 
ществени проблеми и твърдят, че го е от- на пРеДи всичко към решително премахва 
рекло времето и че СК не е способен да 
избави от сегашните трудности.

Противниците на социалистическото и разпространяване на идеи и 
самоуправление и на националното

ра-ция. 
към Съюза на

упорито да 
си позиции и инте 

реси, като се опълчват срещу всяка 
на в обществото, която

ват

проме 
може да ни избави не на обществено-системните предпостав

ки, които са плодовита почва за избуяване
от кризата.

Очевидно е, че занапред не смее да се 
търпи бавността, безотговорността 
тюнизмът при решаването

ни

погледи,
конфронтиращи се със социалистическотои опор

на жизнените
обществени проблеми. Демократическите 
разисквания в предконгресния период и Съюза 
особено след ХШ пленум на ЦК на СЮК, 
както и конгресните

равно
правие в Югославия правят опит да се ор самоуправление. В това отношение реши- 
ганизират като политическа опозиция на телното провеждане решенията на XIII

конгрес на СЮК. по-нататъшното развитие 
организирани социалистически сили Плат иа социалистическото самоуправление и 

надежда и укрепиха уверено"^ н?®” ^азнГсъо^ ениТ”“” * Ф°рМуЛИрат чрез последователната Реа™зация на Дългосро 
ражданите, че положението ще проекти. Д^твувайки посредством 

одоорява много по-бързо и по-енерги публични трибуни и средства за масова ин- тРайно осуетяване и изтласкване на всички
„ МНОГ° НебЛаР°ПриЯТНИ пР°це- Формация и издавайки книги, те се опит-

и гкономичеокия и политическия ии жи ват да осъществят влияние върху по-широ .
вот се развиваха с ненамален интензитет ката общественост, преди всичко върху на Наред с пРемавсва.нето на ооществено-
и след конгресите. Една от основните при строението на работническата класа и системните предпоставки които произвеж- 
чшш за това е все по-острото несъгласие в младежта. Тяхното влияние и участие в Дат сега“ната ^риза' в„Съюза на комунис- 
Съюза на комунистите. _Всичко това оказ- създаването на идейната и политическа ат- ™ТЕ и обществото трябва да се води така
ва отрицателно влияние върху настроение мосфера' в нашата страна не смее да се Ва иДеол°тпческа борба, в която последова 
то на трудовите хора и гражданите. Те ис- пренебрегва, особено при сегашните иконо Телно и уп0'рит0' Демократически, без ле- 
кат и се надяват, че Съюзът на комунис- мически трудности, които отслабваг идео комислено етикетиране теоретически 
тите ще започне енергична акция за осъ- логическата стабилност на отделни лица левантно и аргументирано ще се разооли- 
ществяване на конгресните решения и Дъл сред които има и членове на Съюза на ко- ]гДсол°гаческата същина и научно-по
госрочната програма за икономическа ста- мунистите. литичеоката несъстоятелност на идеите, ко
билизация. Изправен пред сериозни обществени се натрапват

От съществуващите икономически за- проблеми и агресивност на гражданската ат,° а ^ Р 11 идеята и концепта на
ТР^ения и от слабостите в идейно-полити- десница, националистическите и догмати- Еее7 товТ^ъюзъГнТкомуни^те ^яФ 
честата дейност на Съюза на комунисти- чнсъбюрократическитс рили, които н пре- пва разширява *ронта сп-Рка.
те напоследък все по-агресивно и по-аро- ди се обаждаха с по-малка или с по-гшщма то включва в идейната 0и борРба СПОСобни
гаитно се възползуват разши антисамоуп- жестокост. Съюзът на комунистите всъщ- образозани, идейно определени п ешуси-
равителни сили в нашата страна. Насърча пост се намира пред голямо продизвикатсл ази0ан„ творци от всиГПч-и области на об- 
вдт ги реакционните кръгове от чужбина, ство и шанс да направи революционна кра щавения живот Хора без дух и блян 
на които Титоза Социалистическа фсдсра- чка напред. Веднъж нашият виден литерз- не могат да напра1з’ят Еволюционни дела”
тивна република Югославия е трън в очи- тор Радомир Константинович каза, че на- _ 1<1азцаи1с Вслк,0 Влахович Времето изи
те. Тези сили са идеологически разнород- шата криза е голяма и затова са големи ,0МВа от Сьюза на Шмтаистите опора да му 
ни и политически противопоставени, но се нашите шансове. Съюзът на комунистите бъдат прСдимно ония,' които при сегашно- 
обединяват и действуват на една вълна и съвместно с останалите организирани и со 
с една и съща цел: да обезценят ооциалис циалистичоски определени сили има не

на комунистите и на останалите

чната програма за икономическа стабили-петиции и лъженаучни 
някои зация представляват основа за ефикасно и

антиеоциалистичеоки сили.

ре-

то разногласие имат усет преди всичко за 
интересите на работническата класа,- които 

тическата ни революция и да подрият не и- -само шанс, но и програма за преодолява- умеят да избегнат кривите пътища към ко 
ните придобивка, преди всичко свободата, не на сегашната криза. Също така има 
братстчрто, единството, самоуправлението 
и необвързаната външна
прицел са им и водачите на нашата социа- шищ-ето на собствената си роля и огговор- 

— Тито, Кардсл и пост. Най-важното е топа, че Съюзът на

ито ни подлътва капризното ежедневие; ко 
ито имат смелост и сили, да хванат и дър
жат крачка и ритъм с времето по автенти 
чиня път па социалистическата ни ровол- 
10 цр Я.

сили, рсволюцжжнр знание и опит и мри 
На -сегашните обстоятелства да бъде ма рап-политика.

листичеока революция 
други Тези сили пробутват тезиса, че на- комунистите получава подкрепа и се въз- 

революция с лъжа ползува от пълното доверие на трудещите Момир Бъркнчшата социалистическа

Нова цена на стария капиталЛИХВИТЕКоментари

110-Изморерият динар, със 
стояннитц промени на посоките 
в движението си, никак -не може 
да вдигне глава в също така из
мореното стопаиство. 
краищата, работата е много про
ста; слабото стопанство има сла
ба валута, а слабата валута — 
слабо стопанство, 
груб фак-г предлага поне две

______ ________ „дестилирани” Е ас ОКИ: или (мо-
ЯШШШаШШШШЯЯЯВЮ нетната политика да се ползува

действител-стспснта
пия й досег или в икономиката 
на обществото да се тръше от 
самото начало. За един 
завой обществото има и човеш

кав чин н.а производство и развитие
то на ноп_ц производствени отно
шения, способни да акцентират 
и технологическите и обществе
но-революционните процеси, у 
нас най-често се удря върху по
следиците, с малка надежда да 
бъде добре. Разбира се в една 
такава практика малко място ос
тана за която и да е линия

(Па 2 стр.)

такъв
Край иа

ки и материален потенциал, ма
кар че вторият фацтор може по
някога да повлече към полемиче- 
оки оспорвания.Този много

наВместо такива завои, с кои
то би сс осигурил и новият на-
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(От 1-ва стр.) производствената верига — се
авангардизма. Напротив, има превръща в абсурд на самия акт 
много собствени спъвания, лъки нд производството. Ако някой не 
връщане към обществените кюн- е подписал договор за пр-омеи- 
цепти и решения, които вече са лив лихвен процент, 
се изплъзнали от историята на съвоем до ги ч но, че условията в 
политическата икономия. Някои този договор не може да се про- 
предлоокения «а плана за опася- менят с волята на една от ст.ра- 
ване ,на икономиката не са дори ните. С такова поведение била би 
никъде по-рано забелязани. Вси- срутена системата на правната 

нервоза, блоки- сигурност, това е абоолютно яс
но, пък не би имало нужда от

Вече по-дълго време -степан- състоянието в обществото. Ясно 
оката престъпност на Косово сс с, чс нещо нс е както трябва с 
заканва да застраши основите па механизма за защита на о ще- 
общсствого. През изтеклите пет ютеното имущестцо. И, без раз- 
години броят на углавните дела лика колко това било необхдаи- 

,по стопанска престъпност сс упс- мо, невъзможно с само след-стве- 
половииа пъти. Сме- нитс орга-ни да „имат компет- 

ност" в борбата срещу стопаш- 
Стопанската

тогава с

личи дв.а и 
дователно, общественото имуще-

сс обсебява, В -ската престъпност.
работи престъпност б-и трябвало да

сс крре-няват, преди всичко, самите

ство всс повече из-органите на вътрешните 
и Обществените прокуратури 
трупат заявления. Обаче, пресгь- трудещи .се заедно със самоуп- 
шпщите и занапред остават а-но- равителниге органи, с първични- 

— в очтие на общество- тс организации на СК, Синдика
та, както и със -самоуправител-

чко това внася 
райки и добрите намерения.

Най-новият „бисер" е
връзка с „мълвата" за валориза- -ните размери: 
ция, не само на лихвите на взе- -покачване на лихвите в случаите, 
тите кредити, нр и на самата им където това е съвсем прецизно 
основа. Приеме ли се такова не- договорено, 
що, на стопанството дефинитив
но би се сложило въже

във никаква валоризация «а лихве- 
възможно е само

нимни 
но-стта.

Тсжкр е човек да остане рав- пия контрол; 
нодушеи пред цифрите. По вре- На едно от,предстоящите за- 
мето, когато сме изправени пред седания на ПК-на СК в Косово 
големи икономически затрудне- ще бъдат утвърдени идейно-ло-

-становища и дей-

Сагур1но е, че сегашните из-
около носи на старите кредити м .отпла- 

сдруженият щания са смешно малки. Сигур-
ниската

врата: практически,
труд би останал без средства в но е и това, че върху 
обществена собственост, защото цена на обществения ка-питал 
с такъв вид валоризация би се мнозина осъществиха двои ча-ст- 
постигаало това, че собственици ни интереси, но също така е си
на средствата за производство да гурно, че цената за 
станат банките а сдружените ра- ните условия на кредитирането 
ботници биха работили с изнай- не може да -понесат онези, които

са се ползували е тези условия, 
Подобно би станало и с при- но онези които -са -определяли 

лагането на Закона за съвкупния тези условия.

ния, абсурдно с с думи да пла- литичеокитс 
шим крадците. Онзи, който вз-и- ствувансто на СК в изкоренява- 
ма общественото имущ-сство, по- пето на негативните явления в 
дрива сополите на това общсст- обществото. Но, 
во, пък и е неясно защо за такъв материал за това заседание съ- 
човок (и конкретна среда) се ка- държа много 
зва „някой си", „в някои среди" фикации, които замъгляват

пия предмет. Казва сс:

вече изготвения
предложе-

обобщени квали-
глав- 

„Сред
носителите на негативните явле
ния има много членове на СК, 

От 1983 година насам степан- пък и ръководители и функцио- 
оката престъпност бързо се уве- пери". Тук се говори за онзи вид 
личава и между негативните яв- ясления, крито се наричат — 
ления в обществото заема висо- стопанска престъпност. И затова 
ко мя-стр. Затова за обществени- се поставя въпрос: Кои са тези 
те прокуратури в Кооо-во било членове и на кои функции се 
тежка работа и да подават зая- намират? Ако отговорът е обоб 
вления, а не и благовремегано да щен, тогава той повече обърква.

н подобно.
От кого скриваме стопанския 

престъпник?

мени средства на труда.

Ако с ,,-валоризацията" се же-прих-од, на онази част, която се 
отнася до валоризация на лих- лае да се спаси накърненият 
вите на взетите кредити,- (Тук на- банков паричен потенциал, тога-
истина още не е дено кои все ва и тук се прави грешка: защо- 
кредити ще получат текущата то така са-мо ще се продължи 
цена на -капитала, но ясно е. че животът на старите отношения, 
законът ще се прилага вече от а все пък няма да -се стигне до 
първи април!). Практически, то- нови, по-качествени и -обществе- 
зи законопроект би увеличил дъл но по-приемливи отношения. Са- 
говете нд стопанството и на от- моуправителното обществено въз- 
делни категории на населението производство не може да се раз- 
до предела, който за мнозина от вива в условията на отчужда-ва- 
тях ще значи и само прекъсване не на дохрда, без разлика на коя

страна е центърът на отчужде- 
Обаче, ако договорът е съ- ната мощ и бе зоглед с кои. ин- 

държан в това да се установят тереси иска да се покрие такова 
динните на пазара, тогава този поведение.. Никой няма -нищо 
критерий има всички атрибути против икономическата цена на 
на здрава нкономичеока логика, обществения капитал, обайе тря- 
Н-о, .ако същият този критерий бва да се знае — когато почне 
не важи (а не важи) когато се ка- с разясняването. Тръгне ли се 
сае за парите на сдружения труд от миналото, така на посоки, ни- 
на съхранение в банките, тогава то бъдгщето ще бъде съвсем 
това, което в първата част е ло- я-ано. 
гично, гъв втората чдст на въз-

следят решаването на случаите отколкото уяснява. 
за престъпни дела. В 1984 годи- На неотдавнашната „екскур- 
на за тежки углавни дела са ква- зия" на материалите по общин- 
лифицирани 4322 заявления. От оките комитети на СК в Косово 
това число над 70 на сто така към такива обобщени квалифи- 
са квалифицирани въз основана кации са добавени още стотици 
заявленията за углавни дела от неопределени формулации: „в 
органите на вътрешните работи, .някои -среди", „някои хора", 
Този процент достатъчно гово- „енергична акция" . . . Стопан- 
Ри за бездейността на органите оката престъпност е само бегло 
на самоупоавителния контрол в докосната.
организациите на сдружения Какво може да се постигне 
труд. След това, през 1985 обще- само с посочване на цифрите за 
стаените п-р.окуратури на Косо- стопанската -престъпност, без 
во са подали 6474 заявления про- имена и презимена, без морална 
тив 5400 „някои си" лица.

Тези цифри са огледало на

на производството.

и всяка друга осъда?
М. Предрагович Н. Мисини

ПЪРВИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СК СЛЕД КОНГРЕСА МЕТАЛУРГИЧЕН КОБМИНАТ _ СМЕДЕРЕВО

Бремето на инвестициите ията. Н-о, още сега 
стно, че трябва да произвежда
ме по-вече рт един милион 
желязо, към един милион

ни е изве- и икономическа криза, членство 
то намалява, а по-малко са и ис 
ковете за приемане в Съюза на 
комунистите. В прокатния цех 
на пример има 1200 млади хора, 
но тук по отношение на броя на 
заетите има най-малко членове 
на СК. В цялата трудова 
зация миналата година

тонаНовият металургичен завод в 
Металургичния комбинат в Сме- 
дерево се строи повече от 23 го
дини, а нито до 1990 година ня 
ма да бъдат завършени всички 
плонирани капацитети. МКС е 
найтолемият -републикански, а 
и югославски, доларски длъжник 
(един милиард и 500 милиона до 
лара). Почти половината от дъл
га за изграждането на металурга 
чеоките капацитети (49 на сто) е 
от чуждестранни кредити, 35 на 
сто рт средствата е -обезпечавал 
самият Комбинат, а само 2,7 са 
от републиканския фонд. В све 
та това отношение е по-инакво. 
Във фина-н-сирането на 
циите в металургията с най-гол- 
ям дял участвува държавата (Япо 
ния 70, Италия 80, ГФР 45 на 
сто). И по време ка неотдавнаш
ното пребиваване цз високи ре 
публиканоки функционери в 
МКС,, а и по-ран-о, беше казано, 
че смедеревският металургичен 
завод е пример как не би трябва

ло да се строи.
Освен тези мрачни, спомена-

тона
стомана, също толкова топловал 

ваме и някои поясни тонове: и цова-на и 290 000 тона хладновал- 
капацитети цована ламарина. У1 всичко това 

МКС е планирал през 1987 годи-- с обиграването на неотдавна 
на да произведе повече от един вършената доменна пещ А 
милион тона топло и хладно вал края на юни трябва да саниране 
цована ламарина; че производс
твото в прокатаите цехове да бъде

с незавършените
за- органи
до са прие

ти 76 члена. И то три организа- 
ЦИ са приели 20, а 22 само 56 
члена. В

опожарените прокатни цехо-ве. 
Ако се тръгне от становищата 

-по-голямо с 33 на сто, производ- на ЦК на СК в Сърбия 
стаото на желязо .с 47 на сто, до 1985 година СОСТ 
като от износа се очакват 40—50 рахме в трудовата 
милиона долара. по-рационално

В този колектив има 14 200 кадрите и 
заети. Членове на СК са 2834. ,тиме върху съвместни програми 
Как чл-енствот-о на СК след ката- съвместно да планираме произ-' 
строфаотния пожар в цеха за водстаото и да установите по- 
хладно валцуване, с почти пъл здрави връзки между ООСТ 
на загуба на твърде важен цех, Нашите първични 

стано- циц на СК редовно
Радиша Ма-ркович, пред-седа- нето^нГплановете м^?СТВЯВа' 

тел на Конференцията на СК: и онези, които'това не 
— През тази година -ни очак Знаеме, 

ват твърде големи задължения, 
за -които наскоро ще рази-оюваме ност. В 
на заседанието на Конференц-

същця период са изкл 
ючени 18, от евиденцията са пре 
махнати 99, а 55 члена своеволно 
са нап-уанали партийните редове.

Недостатъчна е диференциа
цията сред комунистите Една от 
причините за това е, че не оцен 
яваме добре трудовия принос, та 
ка че добрите работници не се 
различават от онези, к-ои-то това 
не са. Затова тази 
вихме един материал — 
зящем е на публично

през 
трансформи

организация, 
да използуваме 

капацитетите, да ра-бо

и-нвести-

организа-осъщестаяъа конгресните 
вища?

година подгот 
по нас-разискват за

разжжва 
въз основа на който би тря

бвало да мени-ме
че има 

правят,
че и при -нас има опорт 

юнизъм, безделие и безотговор- 
послеуно -време, мюже би 

на обществената

нормативните 
възнаграждаване. Товаа-кти за

посредствено ще влияе и върху 
ди-фр,р_енци-ацията в СК.

Ранко Вишеюрунич от ООСТ
като реакция
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Същината На трибуната на Марксическия 
център на ГК на СК в Белград във 
връзка с „Актуалните проблеми на 
икономическата политика и стопан
ското развитие на Югослтвия", орга
низирана на 19 февруари говори д-р 
«арко Папич, генерален директор на 
Съюзния завод1 за обществено плани
ране. „Комунист'' предава 
ложението на Папич.

на новия ноз
ДОСЕГА СА ИЗГОТВЕНИ И СЛЕД 

ВЕРИФИЦИРАНЕТО В СТОПАНСКАТА 
КАМАРА НА ЮГОСЛАВИЯ НА СЪЮЗ
НИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ СА ДО
СТАВЕНИ ДВАНАДЕСЕТ СЪВМЕСТНИ 
ПРОГРАМИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ИЗ
НОС И СА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА СЪГЛАСУ
ВАНО СТОПАНСКО РАЗВИТИЕ НА СТРА

НАТА. В МОМЕНТА СЕ ГОТВЯТ ОЩЕ 
ДВАДЕСЕТ СЪВМЕСТНИ ПРОГРАМИ ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО И ИЗНОС. НА ЛИНИ
ЯТА НА УТВЪРДЕНАТА .ПОЛИТИКА Е 
НЕОБХОДИМО ЕНЕРГИЧНО ДА СЕ ОСУ
ЕТИ ОПОРТЮНИЗМА И ИНСТИТУЦИО
НАЛНАТА ОТПУСНАТОСТ.

част от из-

Измененията в Закона за ос
новите на системата за общест
веното планиране и за обществе 
ния план на Югославия ще след
ят насоката, която да обезпечи 
в обществените

р нето на неблагоприятни- областите, чието развитие тряб- за развитие на производството и 
Т6 ЛЕ.^еСИ В Развитиет°' които са ва да се интензивира. Това би за износа, приключва и активно- 
пр ени от миналата година трябвало положително да влияе стта за приеушне на единствени 
продължават и през тази с тен- върху покачването на цените, а критерии и показатели (обща 
денция за ускорени изисквания с това и върху повишаването на методология) за оценяване на 
за реализиране на съвместната конкурентностТа на нашия из- йсйчк_и запланувани капйталовло- 
развоина политика, утвърдена с нос: женил. Тези критерии трябва да
Обществения план на Югославия Досега, са изотвени и след ве- дадат принос в реализирането на 
за период 1 86 до 1990 година, рифицйрането в Стопанската ка- определенията-йз Дългосрочната 
и това преди всичко в областта мара на Югославия на Съюзния програма за икономическата ста- 
на производствената ориентиров- изпълнителен съвет са доставени оилизация! 
ка, промени и

планове на Юго
славия да се 
вните

утвърждават, осно- 
макроикономически :■ съот 

ношения в развитието: като пока 
затели и рамки на съвместната * 
икономическа политика за тях 
ното осъществяване. С- предло
жените изменения ще се обезпе 
чи съгласуването на развойните ‘ 
планове и програми на организа 
циите на сдружения труд с об
ществения план, да се интензи- 
вира развитието на науката 
хнологията, укрепването на 
изводството за износ и за подти 
кване самоуправителното сдружа 
ване на труда, средствата и зна 
нието на единния 
стопански простор.

Дсред предвидените промени 
в стопанската система особено 
са значителни онези в областта

инвестиционната дванадесет съвместни програми г.
политика. за производство и износ, които ПРОМЕНИ В СТОПАНСКАТА

Изхождайки от Стратегията са от значение за съгласувано СИСТЕМА 
на технологическото развитие на стопанско развитие на страната 
СФРЮ и До края на 1986 година 

извършени Значителни 
ния в отделни сегменти на сто
панската система, тъй като 
приети съответни системни зако

саразвойни В момента се готвят още дваде- 
Общест- сет съвместни програми за про

изводство и изнре. 
риод от 1986 до 1990 година, а С цел да се ускори процеду- 
особеяо от критериите за ориен рата нд обсъждането и верифн- 
тацията по въпрос на износа (уве 
личазане обема на износа и по
добряване на структурата му), 
технологическата пропулзивност.

основните измене- и текритерии, утвърдени в 
вения план на Югославия за пе- про

са

ни, които ще встъпят в сила през 
цпрането на изготвените съвме- тази година и чиито ефекти би 
стни програми и навреме да се трябвало да се отразят 
вземат мерки за подкрепа, в мо-

югославски
върху

динамиката и качеството на раз 
витието. Касае се за регулиране-мента се готвят критерии за 

енергия и сурови- оценка на съвместните програми.пестенето на 
ни, необходимо е да се изготви то в изчислителната система, си 

от становището на реализиране- стемата на санация и угаеването 
програма за преструктуиране на то на Обществения план на Юго- 
стопанството. Тази задача е по-

на разширеното възпроизводст
во, където са концентрирани най- 
крупните стопанско-системни и 
развойни проблеми. Съществува 
щите системни закони, с които 
се регулират отношенията в раз 
шиленото възпроизводство фак 
тичеоки не функционират (За
конът за разширеното възпроиз 
вод-ство и изминалия труд и пр.), 
и затуй са необходими, коренни 
промени в тази част на система
та. На пример, механизмите и 
решенията на съществуващата 
система на сдружаването на труд 
и средствата практика не пр.ие 
или в нея не се потвърдиха. В 
системата на сдружаватето на 

(На 4-та стр.)

на организации на сдружения тр 
славия за период 1986—1990 го- уД< кредитно-валутната и банко- 

ставена в Резолюцията за 1987 дина. С прилагането на тези кри- 
година. Развитието на обегоятел- терии трябва да се обезпечи съо- 
ствата изисква веднага да се за- тветен подбор на съвместните 
почне с изготвянето на тази про- програми тъй като дадат предим-

в.а система и за политиката на 
цените.

Готвят се и предвидените из
менения в системата на разшире- 

стзо на техноложките, доходни- ното възпроизводство, данъците 
те и на износно пропулзивните и облаганията, в самостоятелния 
развойни програми, които ще личен труд със оредства на праж 
имат професионална и научна даните, общественото планиране, 
обоснованост. Като такива те ще съвместните финансови органи- 
хванат крачка с техноложкото зации, в Югославската банка за 
развитие в света. международно икономическо сът

Наред с изготвянето на про- рудничество, системата за данъч
на ни облагания на стоките и услу- 
да гите в оборота и в системата за

грама.

МЕРКИТЕ И СЪВМЕСТНИТЕ 
ПРОГРАМИ

Така изготвената програма 
трябва да представлява по-сигур
на основа за изготвяне и взима 
не на съвместни планове и раз
войни програми за производст- грами за 
вото, износа и технологията през критериите,
1987 и следващите години. В про- обезпечат реализирането им чрез икономическо-техноложко сьтру 
грамата трябва да се набелязат съвместните планове и програми дпмчостно с чужбина.___________

преструктуиране и 
които трябва

Проблемът е и в това, че мла 
дите почти не са включени в ра 
ботата на тукашните организа
ции на СК. И поради това прие
мането в Съюзът на комунис
тите е слабо. Има организации, 
които вече няколко години не са 
приели нито един нов член. Но 
това е и разбираемо: младите, 
които живеят в селата, са анга
жирани във фабриките., в които 
работят, па някои първични ор
ганизации от селата и официал
но са търсели няколко млади па 
ртнйни активности от фабри
ката да дойдат при тях.

Рядкост са първичните орга
низации в тази община, които 
през последните няколко месеца 
са разисквали за селското сто
панство. И когато са „проследва 
ли” конгресните резолюции, не 
е имало отделни разисквания за 
агрокомплекса. Но 
меките производители казват, че 
не, си опомнят нито когато об
щинските органи, преди 
Комитетът на СК и Конферен
цията ка ССТН са разисквали по- 
обстойно върху тази тема.

М. Бйелочоляц

ПРИБОЙ

ция на СК в Леярната за стомапс
НИ ОТЛИВКИ: В селата — 

без селско 

стопанство

Производство на стомана и жел
язо. когато беше— Леярната, и 

ООСТ, и сега като трудова едини
ца винаги добре работи и изпъл
нява производствените планове. 
И то пр. цената на лишения. За 

мщгалата година

—Многогодишното трудно по 
ложение на нашата трудова ор- 

Комбинатът 
че ние

това чсганизация,
дълго време се строи, 
върху това не можеме значител
но да влияеме, че не сме госпо
дар^ на собствения труд — дол- 

опортюни-

дсвет месеца 
планът, да кажеме, не изпълних
ме с 4 на сто. Но, договорихме 

през декември да работимс 
Това

В Прибойска община само 
157 селскостопански производи
тели са членове на СК. Понеже 
и селата в тази община съществу 
ват 24 първични организации, 
излиза, чс във всяка от тях уред
но има по шест сслскостопаиаки 
производители. А в прибойоката 
партийна организация в община
та всичко са четири и половина 
хиляди членове.

Първичните организации в 
селата тук предимно се занима
ват с „проследяването" на мате
риалите на висшите партийни ар 
гяни, четат заключенията и пр., 
а по-малко разискват за пробле
мите на своята среда и селското 
стопанство.

ринася и за нашия
Защото, ако работникът 

възможност да засновава
сс,зъм. и в съботите и неделите, 
предложение е прието и и носле 
дния ден на миналата година пла 
път бс изпълнен.

Накрая пак посочваме млени 
сто на Ранно Вишскрунич:

— В-Съюза на комунистите ка

няма
материалното си положение вър 
ху резултатите от тРУДД т°й ]де 
нам_ира страничнИ пътища.

Димитрие Павкович, прсдссда 
Конференциите нр 

в ОО
телствува»"
първичните организации 
СТ „В-аляоница":

— След пожара, когато оста
нахме без 60 на сто от произвол 
ството, хората бяха разочарова
ни. Сега обаче всеки месец ана 

произвол

то че ли се опасяват от това че 
броят на членовете ще се нама 
ли много повече от нормалното. 
Това е грешка. Ако няма дифе- 

на линията отговор- 
актив но

селскостопп
ренциация
нает — безотговорност, 
е-г — не активност и пр., дифе- 

всс пак ще има, по 
когато прбо-

яизираме известия за 
ството, макар че не успяхме да 
изостряме отговорността 
зчези, които не изпълняват про-

всичко
реициация 
онази нежелателно, 
тницитс напускат СК,

кш

изводотвените задачи.
Воислав Милисавлевич, 

кретар на първичната организа
се- М. Кръстич



Комунист
чрез същественото иодобря- 

дазвойните перформан 
си на югославското стопанство

чи

Същината на новия ноз нане на

като цяло.
Откровено 

чалото на 1987 година сме изп
равени пред ескалацията на от- 

тсндснции, които

говорейки, в на
цепите, утвърдени в Стратегията 
за техшоложкото

стопанисването и съвместните 
средствата доминират кредитни капиталовложения, 
отношения и по-добре .^минава" 
организацията на сдружения тр
уд, която ползува от сдружени 
те средства от онази която сдру
жава средства. Затова е нужно в гания се 
таЗи сцетема преди всичко, да те възможности за

яггадугггг г-ггггг а* зету--
ването на сдружените средства, домашните организации на СД- цел те наистина да станат и 

Също така е необходимо да пужени* труд и чуждестранните румент за орис«таци^но разви
Затова е необходимо тис ла износа, с което ще сс съз 

даде епитет за „новоиндустриали 
зирана страна", както Югославия

(От 3-та стр.) в развитие на 
значи че не мо-страната, което

да бъде диктуван с моментал 
интереси иа траненационал- 
капитал, който създава отио 

доминация и еднопо-

рицателнитс 
са пренесени от миналата годи
на Мисля, че критичните точки 

във влошаването

ПАРТНЬОРИТЕ И ВЛАГАНИ- же
ниЯТА

В областта на съвместните вла ния
изхожда от ограничени шения иа

ново. задължа сочна зависимост.
С доизграждането на

са в следното:
ситуацията в областта па ико 

комическите отношения е чуж
бина, покачването (и предвестява 

покачване) на црни 
на личното об

на
систс-

нсто на ново
те и увеличението

съвместно потребление. 
Главната причина виждам в 

неспазване
що и

широко присъщото 
на приетата политика,

декември 1986 година (на 
пример: личните доходи и вноса).

Нашето икономическо „небе” 
отдавна е „прекрито с

особеносе създадат системни условия партньори
за нормално циркулиране на об всестранно да се изучат всички 
ществените средства на възпро- аспекти на съвместните влага-

единствените ния с партньори от други страни, считат в света.
С предвидените

е включвайки и предстоящите из-

през

иззодството на
югославоки пространства, както и Системните 
за тяхното съответно изразходва за чуждестранните влагания 
не, сдружаване и доходно възпро необходимо да се доизградят вър 
извеждане. Трябва да се създадат ху концепта на Конституцията, 

обществените средства Дългосрочната програма за ико 
комическа стабилизация и нови-

изменения.законогаредписания черни

Да се имат предвид възможноститеусловия
за разширено възпроизводство 
самоуправително да се наоочват те решения в системата на ико- 
за онези програми, които по най- номическите отношения с чуж- 
добър доходен начин можат да бина

има заПрограмата за преструктуирането на стопанството
изменения да се извършат в 

която техноложките, ,из- 
станат но-

цел да даде възможност гладните 
областта иа индустрията, в рамките на

доходно пропулзивнитс програми трябва да
понеже така може да се

сто- обезпечи по-.голям а чуждестран-ги върнат на югославското 
пакство. Това е условие за према на акумулация, която ни е нсоб- 

удребнеността и автар- ходима. Изхождайки от. извърше
през

носните и 
сители на целокупното развитие.

Покрай производствения сектор значително място в прог
рамата за преструктуиране на стопанството трябва да има услу- 
жният сектор — туризмът, съобщенията, дребното стопанство, ин
телектуалните услули и пр. Разбира се това 
бъде занемарено производството на суровините (в сегментите къ- 
дето Югославия може да обезпечи рационална супетитуция 
вноса), енергетиката (до онази степен, която осигурява енергий
ната основа на развитието) и производството на храна (агропроми 
шленият комплекс).

Необходимо е критичеоки да се. обсъдят осъществените ре 
зултати, да се извърши анализ на стопанската структура на отдел 
ните регионални области, степентта на развитостта ца пооизводс 
твените сили и отношенията в производство и пр. Въз основа на 
съответни анализи е необходимо критически- да се обсъди дей- 
ствуването на съществуващата система за финансиране на сто
панско изостаналите републики и САП Косово и да се утвърдят 
предложения за доизграждането й. При това особено трябва да 
се имат предвид възможностите и да се .оцени ефикасността на

хване на
нит? законни промени 

на 1984 и 1986 година, до онази сте
кията.

В областта на влагането 
средствата на гражданите тряб пен, до която ги потвърди прак- 
ва да се създадат правни и иконо тиката, ще се утвърдят възмож- 
мически механизми, които ще ните насоки на по-нататъшните 
дадат възможност и материално и по-крупни промени в Закона 
ще подтикват нашите граждани за чуждестранните влагания, 
свободно да влагат средствата си 
и в производствените организа- то на стопанската система по-пре 
ции н.а сдружения труд и за това цизно ще се регулира проблема- 
да бъдат икономически мотиви- тиката за дългосрочната произ

водствена кооперация и отстъп- 
На югославските граждани ването на технологии между ор- 

за сметка на вложените средства ганизации на сдружения труд и 
трябва да се гарантира правото чуждестранни лица. Т.ранофе- 
за връщането на средствата и рът иа технологията, съгласно ра 
правото на компенсираш за сто- звойните. потреби на югославс- 
панисването с тях, като при то- кото стопанство, трябва да бъ- 
ва се и-мат предвид отношенията де инструмент за осъществяване

не значи че ще

във

В контекста на доизграждане

рани.

непосредствените влагания на организациите на сдружения труд 
от развитите републики и Войводинд в стопанско недостатъчно 
развитите републики и САП Косово в сравнение с влаганията 
чрез Фонда на федерацията за кредитиране по-укореното разви
тие на недостатъчно развитите републики и САП Косово.

Неприемливо
В броя 57 на „Ногва ревия", в „приложенията за сло

венската национална програма", отделни автори на повече ме
ста порицават или слагат йод-въпросителен знак легитимността 
на Народоосвободителната борба и преизтеклия от нея обще
ствен строй, институциите на този строй, носиелите на властта 
и по исторически неточен начин и политически крайно тенден-

менения в Конституцията на 
СФРЮ и в ЗСТ, ще приключи 
тригодишната активност за при 
апособяването на стопанската си 
стема с условията на икономиче 
оката стабилизация.

облаци", па за_това трябва да ра
зберем (при това не мисля на 
граждачште, но преди всичко 
на отговорните институции в на-. 
шата система), че ако продъл
жим така може да ни сполети 
„икономическа буря".

Считам, че на линията на ут
върдената политика всеки спо-

циозно представят положението и ролята на словенския народ 
вътре в самоуправителна социалистическа и федеративна Юго
славия и неговата преспектива. Не може да се приемат и 'не 
са точни отделни становища за ролята и положението на някои 
други народи в Югославия, на които уж е октроирана наци
оналната държавност, което в крайна линия отрича валидност
та на конституционната концепция на Югославия и като иа 
федеративна държава и самоуправителна социалистическа об
щност на народите и народностите.

Оценката за това дали новите 
системни решения са добри, ра 
збира се трябва да се потвърди, 
прели всичко, чрез осъществения 
размер на увеличението на про
изводството, увеличението на 
износа и значително намалени
те размери в инфлацията, зна-

ред задълженията си трябва да 
гедприема твърде енергични 

мерки. Няма време за опрртюни - 
зъм и институционално безредие.Йоже Смоле,

председател на РК на ССГН в Словения
Д-р Жарко Папич

нжими««««НФ«нмож*тм»цииммм1итмитин*мжиФФМмон

главен и отговорен редактор иа всички из- д-р Богдан Трифунович, а заместник—пре 
дания на в-к „Комунист Влаико Кривока- дседател: д-р Драгнша Павлович Р
тоИрЧБоарМиГ,ИВУ^йвчН Игла°.ГйРовтНгоР.еоДрни Пло1ЦаД
редактори на републиканските и покрай- ™айа 335 ОМ в п„Г » ТелефовИ: чен’ 
нинските издания: Дубра.ко Цурач (Босна левард Лсн„на - 6, тйлЙф“: 62™.' ”БУ'

Комунист
С указ на Президента на Републиката 

от 22 декември 1964 год. „Комунист" е удо 
стеен с Орден народно освобождение, а с 
указ от 30 декември 1974 год. с Орден бра
тство и единство със златен венец.

и Херцеговина), Момир Бъркич (Сърбия),
Реджеп Хайрулаху (Косово), Ристо Лазаров Издава НИРО „Комунист".

I в=-— - „ _ _ „ ^ *=
Урежда единна редакционна колегия: „Комунист" за изданието за СР Сърбия: сввое в в™™», Румънски, ру-
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С&71/5
ЗАБЕЛЕЖЕНО В РАКИТА

„СТОЧАР" Й ДИМИТРОВГРАД■ ■■
средствата от 
самооблагане и 
Звонци — Ракита — Бу
чи дел е влязъл в плаша, 
като един от приоритет 
ните.

Не оме доволни от 
звончани, защото не са 
солидарни с нае и не. са 
приеди самооблагането 

обади се един ракит- 
чанин.

— Днес и в Звонци ое 
държи събрание по този 
въпрос —- добави Оплеич.

Кога ще се разреши въ 
проса с ТВ 
— попита 
нов. Ние спечелихме де 
лото с ТВ—Белград, но 
те продължават да 
съдят-

— От ТВ—Белград те
зи дни получихме обеща 
ние. че през тази пролет 
Ще ос построи ТВ—пре
прател. който да „пок
рие" Ракита. Нашушко-

Със стечение на редица 
обстоятелства. Ракита, 
кога известно миньорсжо 
село, днес запада. Мина 
„Ерма" е закрита 
през 1963 

..днес 
проблесне

напред (а не Сукаво — 
Звонци!) — каза Опасич. 
Във връзка 
нето на производствени 
цехове в общината 
каза:

Изкупени са пър-местото
пътят

.ня
с диолоцира-

отце Изкупува нето натон агнета в Дим игров градска 
община започна на 23 февруари. Първите 
та организацията на кооперантите „Кооперант" 
в (състава на „Сточар", е изкупила в района на 
Висок, а в ход е изкупуването е района на За- 
бърдие, кактб и в селата Радейна и Петърлаш- 

Според плана трябва да бъдат 
350 агнета от индивидуалните 
производители, а ООСТ „Нищата" за пазара има 
около 3000 агнета. Агнетата се изкупуват за сме 
тка на „Стокопромет" от Окситие. Агнета до 17 
килограма се заплащат по 1500, а над 17 кг — 
по 1400 динара килограм живо тегло.

година, а и 
отвреме—навреме апне-В скоро време в 

се строи 
цех на „Любо4 

Карталешич" 
и ще има 50— 

60 работни места. За на
чалото считам, че това е 
добре, за да се създава 
база за спиране 
иациятз на населението 
този край.

надежда, 
пак може да 'бъде откри
та, защото каменните въг 
лища все повече се търс
ят. Ракита 
без съобщения „върнала" 
се е 40 години назад- 

В библиотеката, неотда 
вна се проведе 
но събрание на местна
та общност, на което по 
край ранитчани—селоко-

Звонци ще 
обувен

че

мир
Пирот

от
изкупени 

селскостопански
е останала и

на мит-интерес- в
А. Т.предавателя 

Даде Стоя-• ПРОДЪЛЖАВАТ ТВ 
— НЕДОРАЗУМЕНИЯТА

Пътят до Звонци е 
пооблем

В ООСТ „НИШАВА" В ДИМИТРОВГРАДстопански 
за,

про изводите- 
миньор и—пенсионе

ри. жени, младежи и де
войки присъствуваха и 
ПЕТЪР СПАСИЧ. предее 
дател на Изпълнителния 
съвет при Общинската 
скупщина в Бабушница, 
ДРАГОЛЮБ ЧИРИЧ, 
чалниж на СВР и БОЖА 
СТОЯНОВИЧ, 
на са-моуправителна об
щност за комунална де
йност в Бабушнила.

ТЪСЯТ СЕ ОВЧАРНн.иномер едно 
нас и вучиделци — каза 
МАНА ИВКОВ. който 35 
години бил миньор, 
добави, че той лично, без 
парично

за

• СЪВРЕМЕНИ КВАРТИРИ, ТОПЛО ЯДЕНЕ 
И ЛИЧЕН ДОХОД ОТ 110.000 ДИНАРА

При откриването на 
овцефермата в Бачевско 
поле преди десетина го
дини, едва ли някой е 
можал да
като основен проблем ще 
се яви недостигът на ов
чари. А тъкмо това днес 
обременява работата на 
фермата.

като

възнагражден
ие. е готов да минира до

ват два пъти топло яде
не — на обед и за ве
черя.

При това овчарите ра
ботят 26 дена в месеца, 
а козарите само 23.

селскостопанската 
трудова организация на
стояват работните дни и 
за овчарите и за козари
те да се намалят «а два
десет, а това да няма ни
какво влияние върху ли
чните доходи. Последни
те днес надминават девет 
десет хиляди динара. В 
„Нишава" изтъкват кате
горично, че в най-скоро 
вр"ме личните доходи за 
овчарите и козарите Ще 
Ечдат

на

Iсекретар :| предвиди, че

В
Председателят на мес 

тната общност в Ракита 
ХАРАЛАМПИ. МЛАДЕ
НОВ, иначе частен зана
ятчия—тенекиджия з къ 
си черти обоснова днев
ния рдд, който се състое 
ше само от две точки: 
пътя от Ракита до Звон
ци и под „разни" той из 
брои множество въпроси 
— от изкупуването на до 
битък. ретлднрането на 
свлачищата. подмяната на 
електр и иеска та 
заемането

За какъв пооблем ста
ва дума, говори факта, че 
тези дни е разписан кон
курс за 25 овчари и ко- 
зддч. И докато преди го- 
дика-две да си овчар на
истина беше трудно, по
неже нямаше съответни 
помещения за овчарите. 
дне,с край фермата в Ба- 
чевоко поле е построена 
жилищна ограда, в която 
овчарите имат условия за 
нормален живот. Има 
спални с по две легла, 
съвремени бани, тоалет
ни, отопление. Имат те
левизор,
Петрано беше проблем 
яденето. а днес получа-

траялия тунел на пътя и 
др. критични места, са
мо и само пътят до Звон 
ци да се разшири и ста
не годен, та в Ракита по
пе дза пъти в седмицата 
да идва мини—бус.

— През настоящата го 
дина сме запланирали да 
извършим поправка на 
най-критичните места на 
пътя — каза Божа Стоя 
но-.ич За една гю-голяма 
поправка и разширяване 
нямаме средства. От

вица и др. села кои го 
имат смущения в ТВ—пр 
ограмдта — каза Спасич. 
Опрсделецр е и място за 
предавателя.

Ракигчани зададоха 
още редица въпроси, на 
които получиха отгово
ри и са наясно: онова, ко 
етр може да ос решава 
веднага, ше сс решава, 
за другото — ще се ча
кат по-добри дни.

покачени 
110 000 динара. Това на
истина не е малко ако 
се има предвид квалифи-

намоежа, 
на работа.

• БЕЗ ГОЛЕМИ ДУМИ
Петър Спасич, който 

пръв вз^ думата, спечели 
симпатиите на ракитчани 

-с откровените си отгово-

структура, 
но не и много ако ое 

предвид работата, 
която всеки овчар или к<н 
зар трябва да работи.

кационната

има

ри. радиоапарат.
— Вие с право издига

те редица неразрешени 
въпроси, които ви измъч 
ват. Що се касае до пов
торното откриване на ми
на „Ерма", вярно е, че 
този въпрос е открит, но 
засега няма толкова сред 
ства- Нужни са няколко 
стотици милиарда дина
ра... Във връзка с изкупу 
ването на добитък, ще 
видим в кооперацията в 
Звонци, ио вярвайте, че 
същите проблеми се явя 
ват и в др. местни общ
ности. Ще се погрижим 
в Ракита да. се открие из 
купуватеден пункт, за да 
не карате добитъка 
Звонци- Съща така ще 
вземем мерки та пътя по 

бившата таянолинейжа 
Сукаво — Ракита така да 
се внася в плановете за-

А. Т.М. Андонов

ЗАБЕЛЕЖЕНО НА ВЛА СИНА
Овцефермата „Влаои- 

на" на Власиша вече ня
колко години 
работи.

има 5 500 породисти ов
це и около 200 овнове за 
разплод. Освен това на 
.фермата се отглеждат и 
34 коне и 33 свине. През 
изтеклата година, както 
ни уведомиха във „Власи 
на—продукт", в чийто съ 
сташ е и овцефермата иа 
Власина, същада е била 
по-богата с
та. Те предимно са про
давани на кланицата, а 
250 са подготвени за из
нос, докато 400 агнета 
ще останат за по-нататъ

вот. На П^еслап, в Цър- 
нохравска община, е из 
градена овцефарма за 
1 500 овце, които са 
докарани от власин- 
окапга овцеферма. Ин
ак, покрай тази фер
ма, в ООСТ „Власина" 
ес планира изграждане
то на няколко мннифер- 
ми при частните сслагоо- 
стопанаки производите
ли. И така постепенно ов 
чпретвото се връща в то 
зи известен по животно 
въдството край. По-ста
ри ллаоинци и църнотраш 
ци още ои спомнят пре
мета, когата по простор 
ните пасища около Вла-

сикско езеро пасели голе 
ми стада едър и дребен 
рогат добитък. До пре
ди Втората световна во
йна овчари дори от Со
лун докарвали стада на 
паша в тези предели- И 
днес на Чемерник могат 
да се намерят останки от 
колиби на тези овчари.

В края на 19 и в нача 
лото на 20 век мъжете

шно възпроизводство. 
Както се очаква, в наето 
ящата година оицеферма 
та би трябвало да има 
към 11 000 агнета.

Храна за добитъка има 
достатъчно. От влаоипоюи 
,те пасища и ливади са 
приготвени през есента 
170 езпоиа сено, 180 то
на силаж, 5 вагона овес 
и ечемик и 2 вагона кар
тофи-

Оавеи на Власина, ста 
дата сс върнаха и на Че- 
морник. Те върнаха жи
вота в тази усамотена, ио 
не и забравена планина. 
Хората казват, там дето 
няма овце, няма и жи-

у,спешно 
Понастоящем

от този край започнали 
да отиват на печалба, а 
отчарството започнало да 
запада” Днешните усилия 
наново 
сс съживи вече давят ре 
зултати.

9 000 агис-в
овчарств-ото да

С. М.

СТРАНИЦА 7
БРАТСТВО • « МАРТ 1987



ГОРСКИ ПЪТИЩАПони КИЛОМЕТРИБОСИЛЕГРАД:ОТ 1 МАРТ' В ДИМИТРОВГРАД

Строят н за себе си, и за други
ща в горите и ерозиаши- ловци. За цигга са Р 
те терени в Боешеградс ходвани около 30милио 
ка община през последни на динара. До 
те няколко години ста на това десешлс 
на актуален въггрос олед казва директор-щ на Р 
чисто решаване са долош оката оекция 
ни повече субекти.: Гор 1 соргиев — ще ПР ' 
оката секция и трудова- ме още 70 до 80 Дм ™и 
та единица «а „Електро- кима пътища. През тази 
боона" за експлоатация година ще прокараме о-ко 
на кварц, които ги орежа ло 15 км, слагано в аля 
оват и ползуват и населе и от Долна к-ш Гюрна Ръ при шнитс 
„ието на жосто тези пъ- жаиа, за които ще израз на прокарването им и та, 
тища' остават.^Доссга са ходваме 25 милиона ди- зи трудност бавно ще се 
прокарани на десеткики- папа- Догодина ще стро- 
ломстра такива пътища. им пътища в Назърица 
С оглед дейността ей, ооо и Догапшца, където 
бон интерес за прокарва запланували да залесим 
нс на такива пътища про значително големи пло- 
явяоа Горската секция.

През миналата година 
тази организация прокат 
ра 19 км пътища, от ко 
и-гю в с- Паля (Сурдулиш 
ка община) 6 км с твърда 
настилка. Прокаран е 
път на дължина от 6 км 
от Г. Листна към Д. Ръ- 
жана, 3 км в Д. Тлъми- 
но, 2 км в Белут, 3 км от

Поскъпнаха наемите и 

комуналните услуги на хората в тези места
не рядко при прокарва
нето им има и трудности. 
Личните цели и частич-- 
нитс интереси понякога 
са толкова силни, че не 
позволяват пътят да ми
не през имота на някой 
собственик, уж че същи-.

Макар че е стопроцентово, увеличението на нае
мите не може значително да засегпс жизненото рав
нище на ползуващите обществени апартаменти, тъй 
като само малцина от тях имат низки лични доходи. 
А за тези „малцина” се предвиждат субсидирани 
■аемн ~ ... ,

ващите обществени апар
таменти, тъй като само 
малцина от тях имат ни
зки лични доходи. А за

По предложение на 
Междуобщинския завод 
за цени от Ниш Изпъл
нителният съвет на Об
щинската скупщина в Ди тези „малццна" (предпо- 
митровград на 25 февру
ари т.г. взе решение за 50) 
покачване цените на на
емите. водата и комунал-

ят се прокарва за съсе
да му! Това е една от

забавяне

лага се, че ги има към 
Самоуправителната 

общност на интересите 
за. жилищно дело пред в и 
жда субсидирани наеми. 
Увеличените наеми дават 
възможност за отделяне 
на по-големи средства за 
редовно и инвестиционно 
поддържане на 334 обще
ствени квартири в Дими
тровград, още повече, че 
законртшедписанията 
тази област позволяват за 
це!лта да се ползуват, и 
средства от амортизаци
онните отчисления.

премахва донолкото в то
па отношение повече не 
действуват местните об- 
щл пости.

Изграждането на тези 
пътища финансират ня
колко заинтересовани су
бекти : р еп.у бликаноката
СОИ за горско стопанст
во, електростопанство и 
водно стопанство, Регио
налната СОИ за горско- 
стопанство и Горстата 
секция.

смс
югге услуги.

1ЦИ. И Ир.
Пътищата, които прока 

организация
На територията 

на Димитровградска 
община има 334 об
ществени квартири. 
От които две гарсо
ниери, 68 едностай
ни, 259 двустайни и 
5 тристайни апарта
менти. От първи 
март тази година за 
гарсониера се пла
ща наем от 2018 ди 
нара, за едностайно 
жилище 3378, за 
двустайно 4450 и за 
тристайно 5466 ди
нара.

рва тази 
свързват горите й, както 
и частни гони в -селата с
местни и регионални пъ 
тилца. Посредством тях 
се свързват и ерозивни 
терени, които се залеся
ват или пък ще бъдат за 
досеин. Без оглед оба-

в

В Б-
От 1 март кубически 

метър вода струва 52 ди
нара (за гражданите) от
носно 120 динара (за тру
довите организации). Пол 

' зуването па градската ка
нализация занапред ще 
се плаща с 11 динара по
вече. Изнасянето на бок
лук поскъпна двойно (от 
3,50 на 7 динара за 1 м2).

ОТ ОТЧЕТНО-ИЗБОРНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ 
НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ В БОСИЛЕГРАД

Плодотворна четиригодишна работа
именов, Тодор Петков, 
Раивка Глигорова и Зо
ра Андонова. За делега
ти в Скупщината на Ме- 
ждуобщинската органи
зация на Червения кръ
ст са избрани: ГТрокопи 
Радованов, Иван Алек
сандров, Зоран Такев и. 
д-р Васил Захариев, а в 
Скупщината на Републи 
канската организация на 
Червения кръст -Зоран Та 
кев.

Приет отчет за работата през изтеклия 
ригодишен период (1983—1986 година) и 
програма за работа през настоящата година. Избрано 
Председателство от 11 души и делегати за регионал
ната и републиканска скупщина. За председател пов
торно преизбран Прокопи Радованов, а за секретар 
Иван Александров.

чети- 
план и

Макар че е сгопроцен- 
увеличението натово,

наемите не може значи
телно да засегне жизне
ното равнище на ползу-

Общинеката организа
ция на Червения кръст в 
Босилеград, през изтек
лия четнргодишен пери
од (1983 до 1987 година) 
е осъществила извънред
но добри резултати. Това 
й дада добра основа и га-

областта на здравното въ 
зпитание на хората, къде 
то особена помощ е ока
зал Здравният дом.

Твърде плодотворна де 
йност е проявила и соци 
ално-хуманната си дей
ност, оказана е помощ 
на 200 социалнозастра- 
шени лица. Значителни

ЦЕНИТЕ ГАРАНТИРАНИ, 
А УСЛУГИТЕ?

Давайки съгласие за покачване цените 
водата и изнасяне на боклука, Изпълнителният съ
вет на Общинската скупщина в Димитровград пос
тави, въпросът: кой гарантира, че с това ще 
почувствуват качествени промени в оказване на ус 
лугите на гражданите? Гарантира ли това комунал 
ната трудова организация „Комуналац"? Отправе
ният въпрос заслужава внимание имайки предвид, 
че при всеки июк_за повишаване на цените „Кому- 
налац" обещаваше, че качеството на услугите ще 
се подобри. Практиката обаче показвд обратно: 
уопугзйге остават на предишното (най-низко) рав
нище.

на

Да кажем, че края на 
засе- 

тържест-

се
раяция_че и занапред ще 
продължи тъй 
да осъществява

отчетно-изборното
успешно

високо-
дание имаше

хум.анните задачи които 
й налага нашето 
лиютическо

социа-
и оз,моупра- 

вително общество. Това 
между другото изтъкна 
председателя на органи
зацията, Прокопи Радо
ванов, уводното изложе
ние на

Наистина досегашната организация на „Ко 
муналац" не бе най-подходяща, бе подчертало на 
заседанието. И обезпечаването на средства за под
държане на хигиената в града само чрез минима
лни средства от общинският бюджет беше твърде 
несполучливо решение! Реорганизирането на 
„Услуга" и създаването на самостоятелна трудова 
организация за комунални дейности („Комуна
лац") и въвеждането на комунални облагания, е кра 
чка напред в разрешаването на проблемите на 
„Комуналац", а с това и на комуналните проблеми 

града. Сигурно е обаче, че само олед два месеца 
колко съществува’ „Комуналац", не могат да се 
очакват огромни промени в тази област.

предвцц малкото време от 
реорганизацията и средствата (увеличени), които 
ще се съберат в „Комуналац" от разни източници, 
трябва да се очаква и задоволяващо разрешаване 
на проблемите. В полза на тези очаквания е и фа
кта че наскоро на територията на общината ще 
започнат да работят и трима съюзни инспектори 
за тазй област. Очаква се, че няма да има. „гледане 
през пръсти', а това търсят и гражданите,

А.Т.

огчетно-изборно-
'то заседание, 
към к^ая на изтеклия ме
сец в Босилеград. Орга
низацията сега е 
сова. Така например 
началото на отчетния пе
риод в организацията са 
членували 3180 души 
сега броят им надмина
ва 5520, организирани в 
56 местни организации (37 
в местните общности, 13 
в организациите

проведено

почиа- 
в

резултати са постигнати 
е провеждането на разли 
чните видове

вен характер: 16 местни 
организации на Черве
ния кръст (8 в местните- 
общности и 8 в .органи
зациите на

социално-
Е хуманни акции,

В продължение на за
седанието на което 
съствува и .председателя 
на МОО на Червения кр 
ъст в Лесковац, Вукашин 
Стаменкович,

сдружения 
при труд) и 12 активни члено 

ве. Скупщината на Об
щинската организация 
на Червения кръст в Бо
силеград удостои със спе 
циални грамоти, а на 3 
■организации на Черве
ния кръст и 5 души бяха 
връчени рейубликанако- 
то признание: Сребърна 
значка ■ на

Все пак, имайки
на сдру

жения труд и 6 във въз
питателно-образовател

ните ведомства),.;-
През отчетния период.

дедегатите 
избраха Председателст
во от 11 души: Прокопи 

казва се, в отчета. Общ Радованов, Иван Алексан 
инската организация на дров, Зоран Такев Васил 
Червения кръст в Боси- Захариев, Йордан Васев 
леград . твъоде ,-успешна Захари Сотиров Вере Ко 
дейност е проявила, и в стадинова, Владимир Сто

г
4':

Червения 
М. Я.

•• ? . кръст.
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ТПургМбшж**

низ°лРцНияТАв босилеградС^аЛо^КАТА орга-
ЗЕ В ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ^^ еха^ИНА НАВЛЕ из ДЕЙНОСТТА НА МЛАДИТЕ ГОРАНИ В БАБУШНИШКА ОБЩИНА

В 2000 година-без голиниЧетирима кандидати 

председател
за • Движението на младите горани в Бабушни- 

нша община през изтеклата година е постигнало 
добри резултати. • Залесени са 125 хектара голини, 
от които 20 хектара в граничния район.

Най-толеми залесител
ни акции ,са били орга
низирани в меритр на се
лата Калуджерево, Сура- 
чево, Горчинци, хъдето 
предимно са засадени бо
рове и смрика. Грраните 
също са организирали ак
ции по озеленяване и за
тревяване на площи, уре
ждане на училищни дво
рове и места, на които 
има възпоменателни пло
чи и пр.

ване на 
1987 година е предвидено 
почистване и

създадените. В

«колаване
на 250 хектара млади 
ри. В план е да се орга
низира и една изложба, 
на която да се покаже

го-
ТодоТов^П^Иеано™6; 5ГнГда^Тсек^ар

за откриване наМла^Г -зможносгите

Изборната 
Съюза на

„Джуржевица" и „Двори
ще" край Горчинци, „Ба
ра" край Сурачето и 
„Церичйе" в мерата на 
село Валниш,

В план е да се осъще
стви и по-тясно сътруд
ничество с Горската сек
ция, която да оказва по- 
голяма професионална 
помощ на горяните. , 

Наред (със създаването 
на нови гори, горяните 
водят грижа и за оцаз-

развитието на зелесител- 
ните акции в общината.

Занапред се предвиж
да и по-активно включва
не в гораноките акции на 
работническата младеж. 
През годината ще бъдат 
уредени дворни места и 
паркове на площ ат 3 хе
ктара, а ще продължи и 
акцията по засаждане на 
88 фиданки в чест на Й. 
Б. Тито. Ще -бъдат изне
сени по училища и мест
ни общности редица ска
зки, на които да се по-

дейност в 
.социалистичес 

в Боси лег

на СОМ Лесковац и 
членове на Контролната 
комисия към МОК 
ССМ. За

в
ката младеж 
радска община нанавлезе 
в заключителния си етап. 
Първичните 

■ организации 
отчетно-изборни

председател на 
ОК на СОМ в Босилеград 
са предложени 
ма кандидати: АСЕН СТО 
Е'В, незает от Долна Лю- 
бата. ДРАГАН ДОНЧЕВ 
от цеха за 11В1 I-конден
затори, ГЕОРГИ ТОДО
РОВ

младежки 
проведоха 

събра
ния, а през миналата се
дмица Председателство
то на Общинската 
ференция на ССМ 
ложи кандидати за чле-

четири-

кон-
пред- щ

Я& -Г5
•«от цеха за сушене 

на овощия и зеленчук и 
ПАВЕЛ ИВАНОВнове на Председателство

то, председател и секре
тар, членове на Междуоб 
пщнската конференция

пулярнзира 
движение. В 
ще се организират клас
ни упражнения на тази 
тема. През лятото и есе
нта ще се организират 
акции по събиране на 
вторични суровини, гор-

от це- 
производство на 

За секретар на 
Председателството на 

ОК са предложени ЖАК- 
ЛИНА МЛАДЕНОВИЧ, 
ученичка от образовате 
лния център „Иван Кара 
Иванов", и ГОРАН ОГНЯ 
НОВИЧ, милиционер.

Предложените 
ви решения в Общинска 
та конференция на ССМ 
се намират на обсъжда
не в първичните младе
жки организации в об
щината, което трябва да

горанското
училищатаха за 

чорапи.

Председателството 
на Общинската кон
ференция на ССМ об
съди инициативата на 
Градския актив и на 
Средношколската мла 
дежка конференция за 
откриване на Младеж 
ки клуб. Общинското 
младежко ръководст
во оцени, че младеж
та в града твърде мно 
го се нуждае от собс
твено кътче и подкре
пи инициативата на 
градската младеж и 
средношколците. Сега 
предстои изучаване на 
възможностите, в ре
зултат на което тряб 
ва да се получи отго 
вор на въпроса: къде 
и кога ще бъде открит 
Младежкият клуб?

ш
ж ш ски плодове и семена.

М. А.
В настоящата 1987 го

дина младите горани в 
Бабушнишка община са

кадро-
ОРГАНИЗАЦИОННИЯТ КОМИТЕТ НА ФЕС 
ГИВАЛА НА ЮГОСЛАВСКАТА ПОЕЗИЯ НА 
МЛАДИТЕ В ТИТОВ ВЪРБАС 

ОБНАРОДВА
Конкурс

запланирали да залесят 
още 100 хектара голини, 
а 60 хектара ще бъдат 
засадени с треви. Също 
така повторно ще бъдат 
залесени

за участие на Деветнадесетия фестивал на юго
славската поезия на младите, който ще се със
тои на 21, 22 и 23 май 1987 година в Титов 
Върбас.

приключи до края на на 
стоящата седмица. Пър
вичните организации на 
ССМ имат право да пре 
длагат и други кандида
ти за отговорните пос
тове в Общинската кон
ференция на ССМ. Отче 
тно-изборното събрание 
на ОК на ССМ в Босиле
град трябв 1,да се прове
де в началото на идуща
та седмица.

40 хектара 
площ, защото поради ми 
налогодишната суша за
садените борове и акация 
не са се хванали.

Залесителни акции ще

Покровител на фестивала е СОСТ 
„Върбас" в Титов Върбас.

ПИК

УСЛОВИЯ:
— право на участае имат младите до 27 го

дини с по две досега непубликувани стихотворе
ния на всички езици на народите н народности
те на Югославия:

— стихотворенията се обозначавате шифър;
— със стихотворения авторът същевремен

но доставя (в отделен плик) следните сведения: 
име и презиме, адрес, дата и место на рожде
ние и решение па шифъра, което не може да 
бъде псевдоним;

— стихотворенията се изпращат включите 
лно до 15 април 1987 година в десет (10) напи
сани на пишуща машина екземпляри на адрес: 
Фестивал на югославската поезия на младите, 
ул. М. Тито 87, 21460 Титов Върбас, с обозна
чение „За Конкурса";

— участниците, чкито стихотворения избе
ре професионално жури за заключителната част 
на фестивала ще бъдат писмено осведомени до 
15 май 1987

— стихотворенията, които избере професи
оналното жури ще бъдат публикувани в.ъв фес
тивална публикация без компенсиране,-

— ръкописите не се връщат,-

се организират в следни- 
„Дела"

край Раков дол, „Орнич- 
йе" в мерата на Ралин, 
„Козарник" край Ракита, 
„Градище" край Стрелъц,

те местирсти:

ДОБРОВОЛНИЯТ ТРУД И МЛАДЕЖТА е включила в акциите на 
ОК па ССМ, а същевре
менно е организирала и 
самостоятелни трудо^и- 
алоции.

Следва да се изтъкне, 
че по отношение на пре
дишния период бригада
та „Братство и едииртво" 
трябва да действува в 
течение на цялата годи
на. Установените връз
ки. преди всичко с бри
гадата „Пет народни ге 
рои" от Добой, показват, 
че занапред може да се 
разчита на още по-доб
ри резултати, задълбоча
ван? на братешото и еди 
нството и организиране 
на разнообразен добро
волен младежки труд.

Добри резултати
86".На неотдавна състояла 

та се Общинска конфе
ренция на ОСМ в Димит
ровград, между другото, 
в отчета значително мя
сто се отделя на добро
волния младежки труд. 
Посочено е, че добровол 
ният младежки труд 
ема значително място в 

мла

Оценено е в общи чер 
че доброволният мла 

дежки труд в първични
те организации на ССМ 
е бил успешен. В повече 
то младежки

ти.

първични 
организации са проведе 
ни много трудови акции 
както по залесяване, така

за-

и за уреждане на жизке 
ната среда и в комунал- 

строителст- 
местните обоцнос-

ебтцата дейност на 
дите. През изтеклата го 
дина младежта от Дими
тровградска община е 
работила на различни об 
ехти, а младежката тру
дова бригада „Братство и 

-единство" с участвувала 
на съюзната младежка 
трудова акция „Срриче

но-битовотр На фестивала ще бъдат присъдени три на
гради от професионалното жури:

. I награда 
Ц награда 
Ш награда

во на
ти, Най-дейма в тази на

била Аасционната ----------------- 50 000 динара
--------------- 30 000 динара
--------------- 20 000 динара

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

сока е
конференция :на ОСМ в 
обраоователно-възгпита-

опганизация „Йотеяната 
сип Броз Тито", която се От. Н.

СТРАНИЦА *
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ДЕЛО В ДИМИТРОВГРЛД-БИБЛИОТЕЧНОТО 
СКА ОБЩИНАБИБЛИОТЕКА ПОДГОТВЯ РАЗНООБРАЗНА ДЕЙНОСТСУРДУЛИШКАТА 

В ЧЕСТ НА ВУКОВАТА ГОДИШНИНА Увеличение на 

книжния ФОНДДве добра за книгата
вени общо 478 нови за- 
главня или 1231. томове. 
При това трябва да се от
бележи, че Ропубликан- 

общност

С общо 29 794 томове 
и публикации градската 
бибиотска в Димитров
град и през изтеклата го
дина успешно изпълнява 
функцията си. Миналата 
година бс предадена 
употреба и читалня, 
то до значителна степен 
доближи книгата до 
татсля, защото тук еже
дневно дойдат >по някол
ко десетки, предимно мла 
ди хора, които освен че 
взимат книги за прочит, 
попрелистят и .някое спи
сание или вестник.

Безспорно младите в 
читалнят привлича и сра
внително високият брой 
списания (2-3) и вестници 
(13), които получава биб
лиотеката. За отбелязва
не с, че Републиканската 
културна общност с .або
нирала библиотеката «а 
20 описания и 3 вестни
ка, а самата библиотека 
се е абонирала на още 3 
описания и 10 вестника.

ДА ИМА ПОВЕЧЕ ХУБАВИ И 
ПОВЕЧЕ ПРОЧЕТЕНИ КНИГИ" — 
ТОВА Е ОСНОВНИЯТ ДЕВИЗ НА 
МАНИФЕСТАЦИИТЕ В ЧЕСТ НА 
ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИЯ ЮБИЛЕЙ НА 
.СРЪБСКАТА И ЮГОСЛАВСКА ПИС
МЕНОСТ И КУЛТУРА

ската културна 
е дала (в рамките на из
купуване и а, новоизлезли- 
те заглавия) 423 нови кни 
ги в общ тираж 1034 ек

на
кое-

В помещенията на сурдулишката 
библиотека тази година Ще бъде ор
ганизирана изложба на произведени
ята па Вук Караджнч и на дела, по
светени на личността и творчеството • С!
му. Според думите на Добрина Нн- Г^ '2, *, 
колич библиотеката разполага с голям 
брой такива книги, тази 
бъдат набавени нови 
да бъде комплектна изложбата, един 
брой заглавия ще бъдат заимствувани 
от Народната библиотека във Враня 
и други градове.

згамнлира.
В тази насока и тази 

година се предприемат 
съответни мерки. Съвме
стно е Републиканската 
културна общност култур 
пият център „25 май" 
чрез Народната библио
тека са обезпечили набав 
ката на нови заглавния 
на стойност 2,1 милиона 
динара. Ако към това се 
прибавят и книгите, кои
то Републиканската .кул
турна общност дава като 
безплатни екземпляри (но 
воизлезлр книги), през 
настоящата година дими
тровградската градска би
блиотека ще получи но
ви книги _на стойност от 
около 5,8 милиона дина-

чи-

година ще 
издания, а за

Народната библиотека 
„Борисав Станкович" в 
Сурдулица, съвместно с 
Народния
ще даде значителен соб
ствен принос за достой
ното
200-годйшнината от рож
дението на Вук Сгефано- 
:.ич Кар_аджич. „Да има 
повече хубави и повече 
прочетени книги"— това милиона динара, 
е основният девиз на за- За да издигне на каче- 
плануваните манифеста- ствено по-високо равни- 
ции в чест на забележи- ще отношението „книга- 
телния юбилей на сръб- та — читателят", нолек-

Вук Караджич, срещи с 
поети и писатели и п-р.

но от миналата година 
съвместно с Народната 
библиотека на Сърбия 

университет, изградихме ефикасен „ме 
ханизъм" за набавка на 
нови книги при най-раци- 

ознаменуване на онална употреба на об
ществените средства, с 
помощта на който тази 
година ще набавим нови 
книги на стойност над 6

До края на второто по
лугодие на настоящата 
учебна година в съсловни
те и средните училища и 
в районните центрове на 
общината щс бъде изпъл
нен драматичен текст, по- 
свенет на грандиозното 
дело на Вук Караджич. 
Текстът е подготвен от 
Съюза на театралните са
модейци в Сърбия, а за 
изпълнението му ще бъ
дат .ангажирали члерове 
на Народния театър от 
Ниш. За учениците от 
горните класове на ос
новните училища и за 
средношколците ще бъде 
обнародван награден кон
курс на тема, свързана с 
Буковото творчество.

Между тях се намират 
всички наши централни 

(„Полити-
ра.

Още едно сведение лре 
дизвиква интерес. В би
блиотеката има 400 ре
довни читатели и още 
толкова, които 
книги з.а прочит от вре
ме на време. През изтек
лата година са дадени об 
що 2287 книги за -про
чит. В структурата пък 
на читателите най-много

ежедневници 
ка". „Борба" и яр.), сед
мичници („Нин", „Кому
нист", „Братство" и пр.). 
Също така се получават 
и най-известните литера
турни, марксически идру 
ги списания у нас.

В структурата на кни
жния фонд художествена

цзимат

ската и югославска пие- тивът на сурдулишката 
меност и култура. Дирек- библиотека ще интензи- 
торът на Народния уни- вира дейността си за пол 
верситет и ръководител пуляризация на благоро- 
на библиотеката Добрица дната роля на книгата в 
Николич обяснява деви- живота на човека. През

цялата година в помеще- 
— На Вук Караджич нията на библиотеката, 

най-хубаво ще -се отдъл- залата на Народния уни
жим ако в юбилейната верситет, училищата и 
годишнина направим по- някои местни общности 
не две добра за 'книгата: ще'се организират масо- 
да попълним библиотеч- ви литературни вечери и 
ните фондове е възмож- четения, промоции и из- 
но -повече нови и хубави ложби на нови книги, 
издания, включително и трибуни на актуалтги те- 
с новоиздадени произве
дения на Вук и да пот

та литература заема цен
трално място. От съвкуп
ния брой (29 794) книги.

са ученипите от основно
то училище (163), след 
тях соеднопосолните (136), 
студентите 127). служащи
те (37) и пр.

за по -следния начин:
почти една трета е лите
ратура на майчин 
— 9798 книги. Само през 

година са наба-

език

Ст. Нк. г. миналата

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Двуезичното обучение на публично обсъждане
ми от 'културния живот и 
въз връзка с Положение- Инициативата за въве

ждане на двуезично обу
чение в основното обра
зование и възпитание, по 
опита на останалите об
щини, където живее бъл
гарската народност: Ди
митровград, Бабушница 
и Сурдулица, в Босиле- 
градска -община -е все л-о- 
акту.ална. Досега подкре
па на този вид обучение 
дадоха членовете на Из
пълнителния съвет на Об
щинската 
Председателството на Об
щинската 
на ССТН, а понастоящем 
по този важен възпитате
лно-образователен 
прос разискват и просвет 
ните работници на отде
лни заседания на трудо

вите си колективи. В ми
налия петък, предмет на 
обсъждане бе п-ред про
светните работници от 
централното училище в 
Босилеград, а до края на 
седмицата ще разискват 
и учителите в останалите 
училищни 
След това въпросът ще 
бъде предмет на разис
квания и пред ученици
те, а сл-ед това и пред ро
дителите в местните об
щности.

Инак, колективът на 
босшюградск-ото 
но училище, -след твърде 
съдържателно и обстой
но разискване, при -което 
изтъкваха и 
ните и отрицателни стра
ни на този вид обучение,

приеха два варианти: ед
ната е, цялостно да 
прилага

седигнем на много по-висо- -. то на книгата в общест- 
ко равнище отношението 

книгата".
димитровград

ския опит, а другата в 
долните класове обучени 
ето да се провежда -как- 
то и досега — на -майчинг 
език (по нотата възпита
телно-образователна 
грама), а в горните: пе
ти, шести, -седми и ооми 
клас, да започне да 
прилага опита на посо
чените общини.

Кой от посочените два 
варианта ще бъде приет 
щ-е зависи от по-ната
тъшното 
от мнението на останали
те учители, учениците и 
родиетлите.

вото, разговори за лите
ратурната, културната и 
просвещенокат,а мисия на

„читателят 
От но-миналата и особе-

НАКРАТКО ОТ СКУПЩИНАТА НА СОИ ЗА ОБРА 
ЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

„Слабите" много слаби
колективи. щю-

Разиоквайки и приемайки отчета за работа през 
първото полугодие на основното училище „Моша Пи 
яде", делегатите на Скупщината па самоуправитедна- 
та общност на интереси за образование, култура и фи 
зическа култура изразиха своето задоволство от броя 
на отличниците в училището — от 1297 записани, 
400 са отличници. Тревожи обаче броят на ученици
те с цетири и повече слаби бележки, които са 91 
7,02 на сто. От делегатите е отправен иск към основ
ното училище да намери начин как да се подобри 
успехът на тези ученици.

се-

скупщина и

конференция основ-
разискване т.е.

или въ-
положител-

А. Т.
М. Я
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физическа култура (Д^О>р0 Конкурсната комисия при Трудовата общност на 
управлението за обществени приходи при Общинска
та скупщина в Босилеград разписва

Конкурс
За приемане на един работник на определено време 
(заключително с 31. 12. 1987 г.) за трудови задачи 
утвърждаване на данъци и облагания 
облагане върху личен

ОТ ФИНАЛЕТО ЗА КУПдтл ттл

и МТ п ОВЕВДТшГ
Почти две седмици

и местно само- 
доход от селско стопанство в 

Управлението за обществени приходи при Общин- 
ската скупщина в Босилеград.

Освен общите условия кандидатите трябва да 
изпълняват и специални условия, и това: 

да имат Виеше

.мЦГЖ";
Спортния център „Чаир," пред 
зрители премериха сишГнай успешни
те четири отбора. В първата 
„Партизан” - ИМТ стана голяма 
ненада: фоворнтът „Партизан" 
слабо, докато ИМТ

.

■ ■ ■

м
икономическо училище, V сте- 

на професионална подготовка, даден професио
нален изпит и най-малко една година трудов 
на съответни задачи.

Със заявлението кандидатите 
ставят: удостоверение от тражданствената книга, 
плома за завършено училище, удостоверение ~ 
дов стаж, доказателство за даден професионален 
пит и удостоверение да не -са под следствие. Заявле
нията с посочените документи ое представят в срок 
от 15 дни от публикуването на конкурса в „Брат
ство", до конкурсната комисия на Трудовата об
щност при Управлението за обществени приходи 
при ОС Босилеград, без обгербване.

среща пен
из- стажигра

игра вдъхновено 
наложи с 86:80 

„ „ падна под „удари
те на бивши „партизановци" • А Пе- 
шич, 3. Кречкович и М. Бабич оба- 
че наи-голяма 
Играеше 
Още веднаж 
вило,
ходил 1а колективна 
ние.

и организирано и се 
(39:39). Партизан

са длъжни да пред-
т-

за тру-
из-

зина ■носи той сам. 
неорганизирано, без иден.

юе потвърди старото пра- 
— Н€ играят имена, а е необ-

игр.а. гтожертова-
КОМИСИЯТА ЗА ИЗБОР И. т-ггзтд НАИМЕНОВАНИЯ
ПРИ ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД

ОБЯВЯВА
Конкурс

За наименование (преизбиране) на един обще- 
ствен правозащитния в Босилеград.

Кандидатите трябва да изпълняват

Вторият полуфинален 
като копия на първия. Юголластика 
предвождана от

мач излезе

няколко 
играчи като Раджа, Кукоч 
Дукан загуби

надеждни 
и ветерана 

срещата с минимална 
разлика (83:81), но повтори грешките 
на „Партизан". От друга страна „Сме- 
лт Олимпия" даде 
-солидна партия.

Във финалето се срещнаха ИМТ и 
„Олимпия". които играят във 
баскетболна дивизия. След 
и неизвестна борба — накрая се на
ложи отборът на ИМТ с резултат 
76: :73 (46:37).

условията на
чл. 8 на Закона за обществената правозащита („Слу
жебен вестник на СРС". бр. 6/77, 18/81, 7/82 и 46/84.

Поканват се всички трудови общности 
самоуправителни организатущ и 
ствежнполитически организации 
сдружения на юристите, 
кандидати да подадат заявления за наименование за 
обществен правозащитния.

Заявления с биографични данни и документи за 
образователния ценз

една вдъхновена и Олимпия" предимно базираше играта 
си на двама, извънесрийни баскетбо
листи Внлфан и То в о рник, който в 
този мач ;тде 7 „тройки”. Победи от- 
ново колективната игра, в която глав
ни роли играеха Младжан. който от- 
беляза 29 точки, Псшнч е 19 и Креч- 
ксвич 14 т„ но и останалите играчи 
бяха „на равнище".

и други 
общности, обгце- 

и професионални
втора

оспорвана
както и заинтересованите

И този път ИМТ игра колективно 
и крайно дислиплишграно, а „Смелт

се представят в комисията за 
избор и наименование в Общинската скупщина в Бо
силеград в срок от 15 дни от публикуването на кон
курса, '

Матея Андонов

ДВЕ СПОРТНИ НОВИНИ ОТ БОСИЛЕГРАД

Регионално състезание
Босилеград за 

пръв път ще бъде дома
кин на едно регионално 
спортно състезание. Ста
ва дума за регионалното 
състезание по шахмат в 
рамките на Междуобщин- 
ските работническо-спор 
тни игри, покровител на

ООСТ ЗДРАВЕН ДОМ БОСИЛЕГРАД ОБЯВЯВА
Конкурс

За попълване на вакантното работно място
1. лекар обща практика на неопределено време 

за работа в здравната станция в Горна Лиснна.
УСЛОВИЯ: -свърше ямедицннаки факултет — VIII 

степен професионална
лекарски стаж и даден професионален изпит.

Молби с доказателства за изпълняване на усло
вията на конкурса се изпращат на следния адрес: 
ООСТ Здравен дом Босилеград, комисия за трудоус
трояване,

ООСТ ЗДРАВЕН ДОМ — БОСИЛЕГРАД ДАВА
Обява

За попълване на вакантно място за
1. Медицинска сестра-техник на определено вре

ме, до завръщанч на работничката от отпуск по 
майчинство за работа в здравната станция в Долно 
Гльмино.

УСЛОВИЯ: Медицинско училище. IV степен на 
професионална подготовка, завършено стажнрале и 
даден професионален изпит.

Молби с доказателства за изпълняване на усло
вията в обявата се изпращат на следния адрес: ООСТ 
Здравен дом, Босилеград, комисия за трудоустрояване.
КОМИСИЯТА ЗА ИЗБОР И НАИМЕНОВАНИЯ 
ПРИ ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД 

ОБЯВЯВА
Конкурс

За назначаване на шеф па Службата по правова 
помощ прп Общинската скупщина.

УСЛОВИЯ: дипломирал юрист.
Със заявлението кандидатът трябва да предста

ви: диплома за завършено образование, удостовере
ние рт гражданствсната книга, удостоверение да не 
е под следствие. Заявленията ое подават до Комисия
та за избор и наименования при Общинската скуп
щина в Босилеград в срок от 15 дан след публикува
нето на конкурса.

по шахмат
Утре което с Общинския син

дикален съвет в Босиле
град.
за отбелязване е, че отде
лни общини ще участву
ват с по два. отбора: мъ
жки и женски. Инак, съ
стезанието ще
де з една от залите «а

Културния том, а люби
телите на шахматната иг
ра в Босилеград, проязя- 
ват голям интерес за то
зи вид състезание.

Представител на Боси- 
легрг^ка община е от
борът на органите на 
управлението при Общи- 
ноката скупщина в със
тав: Раде Сотиров, Васил 
Христов. Арса Тодоров, 
Раде Стойков и като ре- 
зсова Жарко Евтимов. 
ЗАПОЧВА СЪСТЕЗАНИ
ЕТО ЗА КУПАТА НА 
ЮГОСЛАВИЯ

подготовка и задължителен

се лрове-

ДИМИТРОВГРАД

Наскоро карате-клуб
На първото си заседа

ние Председателството на 
СОФК-а в Димитровград 
обсъди възможностите 
за създаване на карате— 
клуб. Инициатива за съз
даването му бе дадена 
от ОК на Съюза на со-ци 
алистичеоката младеж и 
СВР. Председателството 
на СОФК 
улица на тази инициати
ва. В началото, този спо
рт ще се упражнява в ра 
мките на СОФК и като 
секция на карате—клуба 
„Раднички" в Пирот, с 
чиято помощ ще започ
не и да действува. Най- 
напред е необходимо да 
се извърши записване на 
заинтересованите за този 
спорт, а сетне ще започ 
нат да се организират 
тренировки, два пъти

к седмицата в. залата на 
озновното училище „Мо- 
ша Пиядс". под ръковод 
ството на треньорите 
този клуб. Третините би 
ха се провеждали всеки 
вторник и четвъртък- 

В си чки

на
М еждуобщиноката 

футболна дивизия Враня, 
състезанието за купата на 
Югославия ще започне 
на 8 март.

Босилспра-дският отбор 
„Младост" в първия кръг 
ще гостува в Алакинци

В

заинтерссоиа- 
членехини ще получат 

книжки и всеки три ме
сена биха се провеждали .

д. с.
зеленададе

изпити.

сина с пълно работно вре 
ме, на неопределено вре 
ме. до завръщане на ра
ботника.-.. а трябва да 
се чете: Един помощен 
работник—чистач в под- 

осмокла-

ПОПРАВКА

В „Братство" бр. 1291 
на стр. II в обявата

училище „Ге 
Димитров” в Боси-

на
основното
орги
леград е допусната греш 
ка. В точка 3 е отпечата 

Един помощен рабо

ведомственото 
сча отделение в с. Горпа 
Лисица с пълно работно 

ОППРЕДЕЛЕ-ЧО:
тиик—чистач в подведом време па 

НО поеме, до завръщано 
на работника...

от-ственото осмокласно 
деление в с. Горна Ли-
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НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

Хора от „оня" свят
До 1926 година, когато с била 

прокарана тесно линейката от Суко- 
во до Звонци, населението от Пога. 
ново. Драго®ита до Звонци е мина 
вало през баирите, почти по кози 
пътеки. Затова и свещите между 
хората от тези краища не са били 
толкова чести. А когато децата от 
Поганово питали своите родители 
откъде са гостите им, те обикнове
но им отговаряли: „от оня свят"- 

А.Т.

Оран>е
Покани мс Ставрия да сс сретнемо у 

„Балкан" и кико иабурлийе да си пинемо- 
по чашку. Одавна смо сс виц свали, па 
роко: защо па да не се сретнемо. Отидо, 
а ои вече беше заузел сдън „загон". По
здравим» сс ко човеци, наручи он две ре-
11ИЙС И ПОЧС:

— Е Манчга, кво ново има по село?
— Кво чс има ново? Остали смо стар

ци, не може. да се услушамо, па ни йе 
сне терссне.

— Па ис доодс ли децата оди Цари
брод да помогну. Нали после доодс да 
узимайу.

— Е за узиман.е йе лъсно, ама туя 
годину незнам ко че буде, йесенъска не 
поорамо ...

Тамън заюратимо за оран.е, а у тия 
земан улезоше две момчетия и седоше на 
масу до нас.

— Да се договоримо — рече -йодно од 
ши. — Я мислим да излезнемо у неделю 
да оремо.

— Че га пооремо, ич гайле си не бери 
— рече другото и изока: „Дете дай ни 
две ребийе.

— Е, чуйеш ли Ставрийо •— обърну се 
я къмто шега — и друйи не су поорали.

— Несу — рече Ставрия и се поус-

си

БЛЯСЪЦИ НА ОСТРОУМИЕТО

ЖЕНА
Две грешки е извършил творецът: 
създал е жените и златото.

Древноиндийски афоризъм 0Когато огънят стане студен,. луната 
— гореща, а злодеят — добър, то
гава и жената ще стане вярна.

Древноиндийски афоризъм

&Расата на жените е по природа из
менчива.

Еврштд

Добродетелната жена командува 
мъжа ои, като му се подчинява.

Бублий Сир

Характерът на жените, без изклю
чение, се мята между два полюса, 
които са любовта и отмъщението.

Лопе де Бега

Адът за жените — това е старостта.
Ла Рошфуко

Перица Илиев

мину.

ШбЬ. — За кво се усмиваш? — пита га. 
— После че видиш — рече Ставрия. 
Заеедемо се. Од думу на думу, поора- 

тимо се за ове: ко йе било, кико йе съга 
и ко че буде.Останаха рибите неизеденн Децата до нас здравата си попинуше. 
По йедно време ватише да затакуйу.

— Море дай ни йедън Ьилъц, што да 
се шеташ навам — натам — рече тракто
ристът и потупа по рамо другото момче. 

— Че пооремо бре, немой Да му

Тази зима от силните студове езерото край 
Пъртопопикци напълно се заледи. Поради това 
рибите, които и без това никой никога.не е нахра
нил, останаха и без въздух. С първите по-топли 
дни значително количество загинала риба изплава 
на повърхността на водата.

Димитровградските „мършлякари“ не мо
гат да престанат да се ядосват защо ке са узнали 
за това навреме, за да не_ее хвърли толкова 
чество риба.

Няма нищо по-печално от живота 
да жени, които са умеели само да 
бъдат красиви ми-

Б. Фонтенел слиш . . .

И пущи глас, та запоя 
Онова другото момче и оно се опита да 
му се придружи, ама некико гласът му- си
пкав, не иде.

Я и Ставрия седимо и слушамо.
Надойдаше йоще момчетия. Кое 

седне, одма ока момчето да донесе йош: 
по Ьило. Направи се убава компания. За- 
пояше съглам.

По йедно време сви пойу, а
трактористога поче

Жената прощава и най-лошите пос
тъпки, предизвикани от нейната 
хубост.

кико човек.
коли-

Лесаж АТ.

кикоКросШшю&Фвти?
онова

момче що дойде с
да ока:

— Ориии! Ортши! . . .
Ставрия се уомину,

Е видиш ли Манчо, тека се оре! 
Ако тая дечища беоше 
<>РУ, нейедна ььива 
поорана.

ла рече:

срали ко що тука 
немаше да остане не-

\
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