
1Ерятеч^о С указ на президента на 
СФРЮ Йоснп Броз Тжто от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство" е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен венец 
за особени заслуги в област- 

информативната и гра
фическа дейност и за при
нос в развитието на братст
вото и единството между 
нашите народи и народности

та на^ ИБСШЯК НА БЪЛГАРСКАТ
__Д НАТОДНОСГ В СФР ЮГОСЛАВИЯ ^
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НА 21 ПАРИЛ ВЕЧЕРТА
КА ПРИСТИГА В

^ актуално през седмицатаЩАФЕТНАТА ПАЛ
СУРДУЛИЦА ИЗМЕНЕНИЯТА В КОНСТИТУЦИЯТА 

- ДО КРАЯ НА 1988 ГОДИНАЩафетата 

нощува в „Косимод”
ще

Изтеклата седмица ми
да под знака на крупни 
събития... В Скупщината 
па СФР 10 Югославия на 
30 март Съюзният съвет, 
въз основа на съгласието 

.на всички републики и 
покрайнини реши да се 
пристъпи към внасяне 
на' промени в Конститу
цията на СФР Югосла
вия. С теза фактически 
започна втората фаза на 
подготовката, за консти
туционните промени, кои 
то до края на месец юли 
настоящата година тряб
ва да бъдат формулира
ни във вид на конститу
ционни амандмани.

Съюзният съвет вмени 
и дълг на Конституцион
ната комисия в следващи 

? те четири месеца да об- 
съди всички мнения, пре
дложения и сюгжестии 
изнесени в разискванията 
в Скупщината на Югссла 
вия и в скупщнните на 
републиките и покрайни

ните. Публично обсъжда
не на конституционните 
амандмани ще стане от 
15- октомври 1987' до 15 
февруари 1988 година. 
Новите конституционни 
решения трябва да бъдат 
приети през средата на 
1988 година.

ДРУГ ВЪПРОС, който 
продължава- да е в цен
търа на вниманието — 
връщането на цените на 
така нареченото декем
врийско" равнище. Инспе 
кторите по пазара стъпи
ха в действие. Срещу на
рушителите на това пред 
писание на Съюзния из: 
пълнителен съвет се на
лагат парични глоби. Кон 
статира се. че мерките 
се провеждат.
ПО-ЯСНИ МЕРИЛА В 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО

За отбелязване е също, 
че тези дни се постигна 
договор на най-високо ра 
впише отнасящ сс до

създаването и разпределе 
иието -на дохода. Пред
ставители на Съюзната и 
републиканските 
ни, Съвета

ОК на ССМ, сурдулишките самодейци и мла 
дите работнички и работници на „Косимод" 
вят богата културно-художествена програма за 
целонещно другаруване с най-любимня младеж- 
ки символ

гот
скупщи

на синдикати
те в Югославия, републи 

и покрайнин- 
ските синдикати; Югосла 
вската стопанска камара 
и стопанските камари 
републиките и покрайни
ните подписаха нов обще 
ствен договор, който ре
гулира този

канскитеПр своя с хиляди 
сплотяващ югославските 
Щафетата .на младостта — 
и единството и на предаността ка югославските 
млади поколения към

километри измерван път
народи и народности, 
символ на братството I!

делото на другаря Тито
ще пристигне в Сурдулица на 21 април вечерта.

центъра на града ще й бъде устроено тръже 
ствено посрещане. Оттам щафетната 
тръгне към сурдулишките

важен въ
прос.палка ще

•стопански В договора е дефини
ран бруто-личният доход, 
начинът на

цехове,
където ще я приветстзуват стотици работници 
от втора смяна. Накрая на маршрута си по сто
панските създаването 

му; какво се подразбира 
под акумулация и 
но ползуване на средства 
та, как се пристъпва към 
планирането и какво 
обезпечава

организации в Бело поле. Щафетата 
ще пристигне в. сурдулишкия цех на „Косимод" 
от Враня, където ще нощува.

Вестта, че Щафетата на младостта 
щува в Сурдулица твърде много зарадва сурду- 
лишката младеж. Общинската конференция 
Съюза на социалистическата

сред-

ще но-
се

на с плана; на-
л глад еж, самодей

ците и младите работнички и работници на „Ко 
симод" веднага започнаха да готвят богата кул- 
турно-худ ожеств ен а
другаруване с най-любимия младежки

чалните 
твърждаване на

величини за ут-
пропор- 

циите в разпределението, 
как ще се сравняват тру
довите и сложните

програма за цял-онощпо
символ орга-

К. Г. низации, простиращи 
в повече републики и по 
краинини и др. Дефини-- 
рани са и понятията 
най-висок

сеу
В ДИМИТРОВГРАДСКА И В БАБУШМИШКА ОБЩИНИ чинила щети на посеви

те. Щабът по граждан
ска защита и в двете об
щини действуваше и бе
ше готов ако сс окаже 
нужда спешно да дей
ствува. Също така. съста
вени са комисии, които 
да извършат преценка на 
щетите от последното на-
ПОД0Ш1С.

И по този повод беше 
констатирано, че напри
мер р. Нишава трябва да 
се регулира и в Градин
ско поле, както м р. Ну
жника в Бабушииц-а, по
токът „Сакач", както и в 
Зионцн в най-скоро вре
ме да се построи защит
на стена, която да охра-

за
п най-малъкНа 31 март и на 1 ап

рил и Горно Понишавие 
беше обхванато от силен 
и продължителен дъжд, 
който причини и големи 
щети. В Димитровград
ска община р. Нишава 
излезе от коритото си и 
наводни над 100 хектара 
в Градинско поле, като 

, са нанесени големи щети 
. на посевите. И в „Бс- 

леш" подпочвени води са 
напълнили 30—40 къщи, 
а подобни случаи са за- 
бележени в Желюша.

Големи наводнения личен доход ц минимал
на акумулация. Новина 
е това, че след всеки пе
риодичен баланс ще се 

/проверява възможността 
за отделяне от сдруже
ния труд.

СЪЮЗНИЯТ

© НИШАВА СЕ ИЗЛЯ В ГРАДИНСКО ПОЛЕ. 
А В БАБУШНИЦА ПОТОКЪТ „САКАЧ" СЕ ИЗЛЯ 
В ЕДНА ЧАСТ НА ГРАДА

ки. Охяен това свлачище- 
то п Ракита наново се е 
активизирало, а на някоя 
ко места па пътя Раки- 

Вучп дол са сс.свлс 
кли камъни и земна ма

да с почти задръстел, 
^ ой сс с излдл и е по
топил няколко къщи и 
големи площи с пшени
ца и др. култури. Също 
така Блатшшица в Злон- 
ци с подкопала 
в селото, 
засегнато и при едно по- 
раншно наведен ис), така 
че са нужни спешни мер-

СЪВЕТ 
процедура 

прие и някои изменения 
и допълнения в Закона 
за ограничаването на ли
чните доходи, които ще 
бъдат ь сила до края на 
юнц настоящата година. 
Иззети от първоначалния 

■ текст на Закона са заети
те в дейност имащи се
зонен характер (туризъм.

по спешна

та

шосето 
(а същото с

са.
Рока Лужница сс с из

ляла от коритото си при 
соло Извор, както и при 
село Горчипци и с прп-

За щастие, трудовите 
организации в Димитров 
град, намиращи се край 
Нишава си останаха не- нятгд от по-гошеми щети 

при някое следващо на
воднение.

селско стопанство, строи
телство) И' някои други 
дейност.

засегнати, макар че ща
бовете по цивилна защи
та бяха в 
пост,

И р. Височина с на
правила наводнение в по
лето на 
Изатовци и Брайкоици. 
Тези дни трябва да се 

преценка па

А. Т. — М. А. М. А.пълна готов-

ЖИВОТЪТ Е ПОВЕЧЕ 
ОТ ТРИ ВЪПРОСА . . .В този брой:Криводол, 4Д. Т „Градил" — Димитров
град
ЛАМИ ДОБРЕ — СЕГА 
ПО-ЗЛЕ

Проблеми но заемането 
на работа в Южноморав- 
скн регион
РОДИЛКИТЕ НАПЪЛ
НИХА СПИСЪЦИТЕ

извърши 
причинените щети.

пороенПоследният 
дъжд още ведцгук нока- 

опасни са по-
6

Из дейността да Здрав
ния дом в Босилеград
ВАКСИНАЦИЯТА Е 
НАЙ-ДОБРАТА ПРЕВА- 
НТИВА

за колко 
токът „Сакач" да Бабуш- 

Блатъшница за
стр, 3

Как се осъществява кон
ституционната роля 
местните общности в Сур 
дулншка община

ница и
Звонцй. Тъй като 
лъг на шм поток в тра

пакана-

10



I ПО СВЕТА
зТпГдНИЯ ПЕЧАТ ЗЛЮ?ОСл1вИЯИСАНВЪНШНИТЕ МИНИСТРИ НА СТРАНИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕИО ОБСЪДИХА 

ОТНОШЕНИЯТА НА ОБЩНОСТТА С НАШАТА СТРАНА

Неоснователни твърденияСъгласие и допълнителни сведения
и иптерпрета-мснтари 

Ции, но при това не тря
бва да си позволяват гру 
бо нарушаване на матсри

В печата па някои за
падни страни тези дни са 
публикувани статии, кои
то тенденциозно предста
вят положението в наша
та страна. „Хаотично по- 

Югославия",

ри за търговско и финал 
Ще подготвят отговор на писмото на Бранно Микулич сово 'сътрудничество ме

жду СФРЮ и ЕИО през 
следващите пет 
югославската страна се 
застъпва за по-голяма от
вореност на пазара 
ЕИО за югославаки сто
ки и за по-благоприятни 
условия за финансово и 
научно
сътрудничество. Югосла
вските представители оце 
пиха, че с нужно да 
бъдат създадени условия 
за увеличение на юго- 

- славокия износ и за на
маляване на дългогодиш
ния дефицит па Югосла
вия в търговията с ЕИО. 
Миналата година този 
дефицит се увеличи 
ково й достигна 1,261 ми 
лиарда долара. Югосла
вия иска от ЕИО по-го- 
леми и по-евтини креди
ти за довършаване на 
автомагистралата „Брат
ство-единство” и за мо
дернизация на железопът 
пия транспорт. Това е 
от интерес и на ЕИО, по
неже по този начин ще 
подобри връзките си с 
Гърция и Близкия изток.

До края на месеца шефовете на дипломациите

а само е съобщено, че 
от Комисията на ЕИО са 
поискани, допълнителни 
сведения, за да може да 
бъде' подготвен отговор, 
който трябва да бъде 
приет на заседание към 
края на месеца в Люк
сембург.

В писмото на председа
теля на Съюзния изпъл
нителен съвет Бранно Ми 
кулич до премиерите на 
страните-членки на ЕИО 
и в започналите прегово-

На заседание в Брюк
сел външните министри 
на страните-членки на Ев
ропейската икономическа 
общност са изградили 
единно становище във 
връзка с отношенията на 
общността с Югославия 
в светлината на писмото 
на Бранко Микулич до 
премиерите на дванаде- 

■ сетте членки на западно
европейската икономиче 
ска асоциация. Станови
щето не е' обнародвано,

години алната истина.

„В Югославия никой не 
че е имало, има иложснис в 

„В Югославия предстои 
социална експлозия”, „Бе 
лградокото правителство 
сплашва 'Стачкуващите с 
активиране на армията” 

които

на крие, 
може да има прекратя- 

на работата, защо- 
то бме демократическо 

явление

вания
технологическо общество. Това

нашите уси-съпътствува 
лия за преодоляване на 
икономическите трудно
сти и. във всички случаи 

търсят и

— са заглавия, 
най-добре отразяват тен- 
денциозността 
вата проса.

По този гювод офици
алният представител на 
Съюзния секретариат «а 
външните работи Алокса- 
ндар Станич заяви, че те
зи и подобни твърдения 
са напълно неосновател
ни. Журналистите 
право па собствени ко

па запад-

решенията се 
намират заедно със стач 
куващитс работници. Ня 
кои обаче ползуват прек
ратяванията на работа за 
тенденциозно драматизи 
ранс на обстановката в 
нашата страна" — заяви

Н А К Р АТ КО
от-

• ГОЛЯМА ШПИОН
СКА АФЕРА избухна на 
релацията Москва — Ва
шингтон. В САЩ са аре- 
струвани група офицери, 
които охранявали амери
канското’посолство в съ-

но показва, чс още през 
1960 година САЩ и Япо
ния са сключили споразу
мение за внасяне на аме
риканско ядрено оръжие 
на японска територия.

9 ОКОЛО 5000 амери
кански войници участву
ват в започналите на 1 ап

имат
Станич.

НЕОБВЪРЗАНИТЕ СТРАНИАКЦИИ НА

Здраве за всички“1)
изтъкнато на заседание
то, трябва да се вложат 
много повече средства за

Реализацията на стано 
вищата и заключенията 
на Оомата конференция 
на необвързаните стра- реализацията на голям 
ни във връзка с подобря брой амбициозни прог- 

за- рами в рамките на акци
ята „Здраве за всички до 
2000 година".

Според препоръките от

ветската столица и пуска 
ли агенти на КГБ да 
връшат обиск и да вгра- рил маневри в Хондурас, 
ждат в посолството съоръ Маневрите ще продъл
жения за подслушване. жат до май, когато тря- 

■ бод'да започнат нови, 
най-големите досега в Це 
ктрална Америка манев
ри с участието на 50 000 
американски войници.
9'БУДАПЕЩА: В пра 

вптелството на

ването на здравната 
щита бе тема на състоя
лото се тези дни в Хара
ре четиридневно заседа
ние на .координаторите опоменатото заседание в 
на необвързаното движе .акциите на необвързани- 
ние в областта .на здраве- те страни в областта на 
опазването (представите- здравеопазването предим- 
ли на Индия, Югославия, ство трябва да получат . 
Корейската ДНР, Куба, усилията за обезпечаване 
Мозамбик и Зимбабве). на специалисти, гариема- 
Необвързаните и разви- нето на програма за осно 
ващите се страни и меж вните лекарства и обме- 
дународната общност, бе нът .на информации.

9 РАЗПЛАТА С НА
РОДА — така бяха окаче 
ствцни жестоките стълк
новения на Пиночетовата 
полиция с вярващите, ко 
ито присъствували на ми- 
сата на Йаон Павел Н в • 
столицата на Чили. По
вредени са 600 лица.

Югославските предста
вители оценяват, че в 
предстоящия период Ев- 

Унгария ропейската икономичес- 
са извършени значител- ка общност трябва да 
ни промени. Държавното 
и партийно ръководство 

ф ЯПОНСКАТА КО- подмладява кадрите, за 
МУНИСТИЧЕСКА ПАР- да. осъществи прелом в 
ТИЯ е обнародвала доку- обществено - стопанския 
мент, който недеусмисле- живот.

окаже по-голяма подкре
па на СФРЮ, катр й да
де възможност за включ
ване в програмата „Еври- 
ка”.

затова, че е сърбин? .. .
Старишията не мислел така. Опитал 

се да оправдае такива постъпки:
— Те убиха нашия 

. казал стар ши ята.
— Тези, които сега са подложени на 

го убихд също така както вие или 
аз — отговорил Броз. — Срам ме е да 
нося тази униформа!

— Ти си бунтовник — повикал стар-

50 години от идването на 
Тито начело на ЮКП (СЮК)

престолонаслед
ник! ..-г-ТЪМНИЦИТЕ НА 

ЙОСИП БРОЗ
мъки

(3) шията.
Аз 1не съм бунтовник, аз съм> соци

алист. Ако пък искатеДрагиша Радованович да знаете, аз съм 
против войната, а особено против една та
кава война. Нашия полк наскоро ще бъде 
прехвърлен в Галиция. Аз няма да изстре
лям нито един куршум. Ще мина към ру
снаците! ' '

Старшията побеснял: Заповядал на 
които водил -един старшия в напреднала своите войници да разоръжЗт и вържат 
възраст. Б.роз. Откарали го

В ЗАТВОР ПОРАДИ АГИТАЦИЯ ПРОТИВ Маюр останал да пренощува в къщата 
ВОЙНАТА

на ,
някоя продавачка н,а зарзават. Жената бм- 

Когато, вече, ■ -избухнала войната, от ла сръбкиня от Нови Сад. В същата къща 
Хърватско в австро-увгарскаха войска би- тази нощ .се настанили и някои войници, 
ли мобилизирани около 350 000 души. Но, 
мнозина от тях били с антивоенно на
строение. Войниците не искали да се бият 
със своите братя. Имало и сериозни кон
фликти. Мнозина поради това били аре- 
струвани.

в Петроварадинкжата
крепост и хвърлили в една мрачна и вла
жна 'КИЛИЯ. От тъмното 
КЪВ глас:

Домакинята поканила гостите с чай. 
Докато седели и разговаряли тя им раз
казала как в петроварадиноката крепост 
има много затворени сърби, обвинени за 

Така било и с Йооип Броз. Това било предателство и шпионаж. 'Всеки 
началото «а войната. Йосип като млад

ши подофицер, по .някоя работа, бил слу
жебно изпратен в Петраварадин. В

I

го повикал няка-

— Ела насам.
В затвора се вече намирал някакъв 

германец. Затворили го защото и той „ла
ел против тази безсмислена война. Изпа
днало че оа едномишленици.

ден ги раз-в литват, измъчват и бият.
— Това. е позорно! — пламнал Броз. 

— Нима бъде преследван някой самосело

СТРАНИЦА 2
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моокТлмс’гсс.вЖ1ГА1д БЕ ОБСЪДЕН В ОТ КАЛЕНДАРА 
НА СЪБИТИЯТА В СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В НИШКИ РЕГИОН

Родилките напълниха 

списъците
21 професии с 

96 специалности
• Н април 1953
Белград починал 
тият революционер 
жавник Борис Кидрич, 
члеи на Секретариата 
Изпълнителния 
на ЦК на СЮК

В
изтъкна

и дър

на
комитет
и пред

седател на Отбора за сто
панството при Съюзния 
изпълнителен съвет.

12 април 1941 — Гер
манските н аш еств е ни ц и 
влизат в Белград.

1948. — В Белград за
почнало двудневно 
дание ,на ЦК на ЮКП, 
на кс-ето по предложение 
на Тито бива приет 
на отговора 'на -писмото 
на ЦК на БКП (б) от 27 
март 1-948. год.
® 14 април 1941

След обстойниу, .ХГГ",;*‘щ“ г«,гг“,':
ГГ Са ПРЬй ТП И/ определсно БРеме, но въпреки 

това броят на безработните в Южноморавс.ш регион 
се увеличи с 5915 лица. р

разисква профили, а 
ния въ.в всички 15 общи Прокупие

миналата училища с -общо 9 
на ф ила.

в община 
три, средни 

про-, ни на региона
седмица Скупщината 
Междуобщинската
о пална, общност и 
СОИ

реги- Според приетия доку- 
на мент в първи клас в об

разователния център „Йо 
сип Броз Тито-': в Дими
тровград идущата годи
на ще бъдат записани 
135 ученика, по една 
ралелка за следните три 
професии: машинна, пр-а- 
В1Ко-бюротехничеока 
природно - математиче-с- '

С изграждането на но- Но й без това за средното образо
вание на Нишки регион 
приеха програма за раЦи 
о-нализация и 
нД средните училища. От 
следващата 1987/88

в региона 
тен-

на увеличегше
ви стопански цехове осог 
бе но в изостаналите об
щини и в общините 
смесен национален със
тав на населението, 
то и с -много

съществува реална 
денция 
броя на безработните та
ка, че безработицата

да бъде • твърде 
остър не само икономиче 
ски, но н

засе-

със развитие
тексто*с- па-как- тава годи

на в нашата образовател 
на система се 
новото

други 'ак
ции- на организираните 
социалистически сили въз 
всички общини на Южно- 
моравски регион минала
та година бяха приети на 
постоянна

внедрява 
п-р оф е-сиона лн опс-литичеоки и

проблем. — Ге- средно училище.пералният 
ЮКП Тито осведомил Ко- 
мдкторн за решението на 
ЦК на ЮКП

-секретар на ка.Това бе 
чина, 
ската
СКС в Лесковац 
(ка 1 април т.г.) обсъди 
положението в областта 

трудоустрояването. 
11зходът от тежкото 
ложение трябва да ое 
търси в повишеното пол-, 
зуьане на съществуващи
те стопански 
по-нататъшното 
тие на дребното и сел
ско стопанство и в други 
области, в които същест
вуват възможности за от
криване на нови работна 
места. Хубав пример за 

1 разрешаване 
на този проблем са мла
дежките кооперации, чи- 
ятс- дейност 
трябва да се 
много п оз е че.

основната при- 
че М еж дуо-б щин- 
конференция на

В Бабушнишка община 
ще има двр професии с 
по дзе

В Н ишки регион зана
пред ще работят 41 
дни училища, с 21 
фесии (от 
23) и с 96 
Мрежата

работа 8140 сре- 
про- 

'възможните

да даде съ
протива на окупатора. 

1945. — В Сплит на из-
паралелки в на

чалния клас и това.- тек
стилен и

раоотника и 2638 
та. Сще 6682

отновостажан- 
нетрудоус- 

троени липа бяха приети 
на работа за определено 
време.

пр ир одно-мате- 
матически, а в Бела па- 

сре
; ще има две 
кожарска и 

природно — математичес-

специал пости.сън редно заседание на 
ЗАВИ ОХ бива образува
но правителството- наХър 
ватеко.
#15 април 1941 — Въз- 
'вание на ЦК на ‘ЮКП, с 
кс-ето се обяснява преда
тел оки я характер на НДХ 
и решително осъжда раз
биването на общността на 
югославските народи. — 
Кралът
по бе гн а ли със 
Никшич в чужбина.
Ф 16 април 1945. — Ан
тифашисткото събрание 
на народното освсбождет 
ние

на ‘на средните учи- 
лища ще бъде приспосо
бявана към потребите на 
од руж ония труд от кад
ри и общото развитие 
стопанството. В

ланка в единственото 
дно училище 
професии.-

по-
ТезиУ оезултатм обаче 

не бяха до-статъчни за по- ‘ назначително 
на прноблема с безрабо
тицата в най-изостанала- 
та в икономическо отно
шение част 
Република. Броят на без
работните се 
5915 лица и достигна на-

ка.смекчаване мощности. идущата 
учебна година в 843 па
ралелки ще бъдат запи
сани около 24,5 
средношколци.

Инак от 
средните училища в Га- 
джин хан и Мерошина 
се закриват, а училища- 
та в Долевац и Житора- 
джа ще работят с всич
ките четири класа.

идващата есенразви-

хилядиот нашата

и правителството 
самолет от Най-много 

ще има в
увеличи с училища 

общините 
Ниш, Пирот и Прокупие. 
Ниш

и-стина висока цифра — (временно) 
36-369. В тази голяма об- Особеноще има общо 22 

сродни училища е всички 
професии с йзкючоние

-внимание ще 
се посвети и на решава
нето на проблема с

ществена група жените 
са. „успяли" да осъщест
вят абсолютно мнозинст
во — 50,31 на сто, поне
же- списъците на безра
ботните отведнъж са се 
напълнили с голям брой 
сегашни и бъдещи роди
лки, които са се записа
ли в еЕиденцията на не- 
трудоустроените,, само за 
да получат правото на 
добавки по майчинство.

занапред
насърчава

на Македония обра
зувало първото правител
ство на федерална Маке
ДОМИЯ.
Ф 17 април 1941
Белград е попдисана без
условна капитулация 
югославската войска.

1945. — ВЦетинс'бива 
о бразувано

така
само на две,- хидр омете- 
орологическа (която 
има само Белград) и ру
дарско-геологическа 
ято ще бъде в 
ски регион).

наречения 
ки излишък на 
които следствие на 

(ко- Формата ще останат без 
Зайчар- работа, както и на изди-

технологичес- 
кадрите.ще

Членовете на МОК на 
СКС в Лесковац 
се застъпиха за остра ра
зплата с - незаконните

ре-Вотново
наи гането па стандарта на

а н т и с о ц и а л и сти ч е с к и про
яви при приемането на 
нови работници.

учениците: 
не на превоз, общежития 
II столови и ПОД.

орган изира-В Пиротска община 
ще има пет средни учи
лища с И образователни

пра кителстГо 
федерална Черна тона

К. Г. ра. Ст. Ст.

— КоДко дълго си тук? — попитал го щс загинат от глад. Освен това 
със седмици да лежи -в затвора, 
ще търси да го разпитат 
нека го накажат, а ако нс с нока 

Пипайки 
довлякъл
юмурци по нея. Наскоро пристигнал 
жарят и подвикнал:

— Тишина! Какво

Комендантът бил 
който обичал да има ред 
цялата истина. Не му било ясно кой лъже. 
Заповядал да доведат зарзаватчтгйката По
питал Я:

не искал 
Решил: 

и ако е виновен 
го п устат.

по-възрастен човек.Броз.
и иокал да узнае— Две седмици! — отговорил германе

цът. Никой още нс ме е разпитвал. Ако 
дневно не ми донесат малко рядка чорба 
и къс хляб мислил бих, че са ме напълно 
забравили.

Няколко дни Йосип Броз и това не

но тъмното, Йрсиш Броз се 
и почнал да бис с 

стра-
Дали този човек, койтодо вратата онази вечер 

вашата къща, е говорил против 
войната и наговарял войниците на бунт. 
11|рсдупиреждавам ви да., кажете истината!

Сръбкинята била бистра и храбра же
на.. Веднага разбрала в какво е ра;ботата, 
по и мразела австрийците. Рошила 
мо*гне на войника, който 
много ос грижил за 
репи а* крепостта.

1 оворихме за митото най-разлнчиш 
работи,.но за такива 
рс но

бил във

получил. Ял само помалко от храната ко
ято му давал ед им ом и слоникът от килията. 
Това го изнервирало. М'ислел си.- ако про
дължат така още някое

значи тази гюрултия?

време , „.„„е „ -
Искам да отида пред комоидаита 

крепостта!. . .

ви
да по- 

оная вечер така 
тгощаешиците, затво-

шрата.
на

ШШ Молбата му изпълнили I 
ти,ри дни. Понеже през това време

4аЧж едвам след че
не ирс-

I ставал да ударя по вратата и търси да бъ
де приет от коменданта, най-сстис 
нал до мето.

неща нищо не е гово- 
отвърнала решително жоната — 

Чула бих даи стиг-
е казал такова нещо, зачцото 

заедно с тях ...през цялото време бях
Комендантът

— Войни че,
някакъв старшия те обвинява, 
-рил против войната и че 
войниците на бунт!

— Това нс е 
Броя. — Старши ята 
иди бил П'ИЯ1Н. И 

—- Кого ?
— Продавачката

— посрещнал го той ■— 
че си поло

си прдстрскапал
погледнал жената, след 

гои а погледнал Броз и за момент се поза
мислил. След това заповядал 

— Отивайте ой!
Йосип Броз бива

:
ТОЧ1ИО — отговорил му 

говори Истината, 
аз имам свидетел I

освободен от за- 
1 “ора. Бил благодарен на сръбкинята, ко
ято му пометнала да излезте 
свобода, от плешивата

не

Летроварадинската крепост в която е бил 
затворен Йосип Броз

на слънце н
'Крепост.

на зарзавати. След п а

Братство * 10 април 1987
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НА

30 хиляди динара 

за Паметна къща

КЛК СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА КОНСТИТУЦИОННАТА 1ЮЛЯ НА МЕСТНИТЕ ОБ 
ЩНОСТИ В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА?мили Е МЕЧЕ 01 ТРИ ВЪПРОСА

1 иви/ като при .,тота сс 
свързват с Д'РУ1'И местни 
общности, 
на сдружения труд и са- 

общи ос
на интересите. Общи- 

омее да бъде 
тсритори-

4 Заплануваното (н вече започнало) откриване на
малки стопански цехове в по-големите местни общно
сти носи много нови задачи на органите на местните 
общности

от тази орта- 
на Па-

средства работниците
низация щс Учасгву^в ^аждш.ето _ да

С тези
организации

То“ Съюза » а»,„И- 
ТО .Димитровград" и Димитровград 

за отпускане на 30 хи-

моуправителни
„Ине в местните общ

ности обикновено казва-
електричее- Тошев

тиложенне председателят 
на ОК на ССТН Рангел 

е дългогодиш
ната 'не 
единствената 
алпа рамка на това свър-

катитс в
'неотдавна ,взс решение

динара за изграждане 
Любица Ивошович —- Димитров в

ме: имаме ли на 'Паметна къща 
Рача Краката острота на тези про- ляу(икн ток, път и вода 

имаме всичко”. Тази ча- блеми от една и недоста- 
ст от иказването на Дра- тъчната 
ган Петкович от Масури- 
ца на състоялото се на 1

зндне.
Представителите на ме

стните общности изтъкна 
ха в дискусията, че мсст 
пата общност не 
по-пълно да осъществява 
конституционната ой ро
ля и да играе по-голяма 
роля в общоствс-по-ижюио 

развитие на

на
идейно-политп-

' ^"'Инициатива за изграждане на Паметна къ
ща в родното място на известната Рс”°^°ци°а 
'..ерки раздвижи Общинският съвет на Съюза на 
синдикатите в Рача Крагуевашка.

чеека подготвеност на ор
ганите на местната общ- можеОК ност от друга страна.

Социалистнчеокият съ
юз, като фронт на орга- 

съдържание в дей- низираните сили начело

април заседание на 
на ССТН. >в Сурдулицд 
най-добре отразява основ

П. Д.

ното
ността ца местните общ- със Съюза ма комунисти-

Ко- те. трябва да действува мичеокото 
проб- така, че

носг да стане комплектен

Необходимо е 
балнеолекуване

ности в общината, 
мунално-бнтовите 
леми ■ „гълтат” най-голя- 
ма част от ангажирането 
на органите на местните 
общности, а много дру
ги компетенции и задачи

неместната общ- общината все докато 
й остане една 
дохода, който сс осъще
ствява на нейна терито
рия. Местното самообла
гане, което досега бе ма- 

Затова термална основа на мно
го акнии в. местните общ
ности. не може да бъде 
достатъчно за по-амби
циозно (планово) разви-

част от
пргикулатор на интереси
те на живущите в нея тру 
дещи се и граждани и 
инициатор за осъществя
ване на същите, 
органите на местните об
щности трябва по-задъл- 
бо-чено да планират цело 
куп ното развитие на ме
стната си общност и 
ц откриват нови перел ек

на „Димитровград", 
заплащат 20

кои-Съюзът на синдикатите нато ще
стр от разходите, 
нувано с 30 на сто от раз 

заплащат Син-

в трудовата организация 
„Димитровград" в Дими
тровград наскоро шс под 

догоеор със Завода 
за превенция, лекуване и 
реабилитация на органи 
на храносмилателната си
стема и от

Запла-
конститу- 

мест-
в рамките на 
ционната роля на 
ната общност не се или 
недостатъчно се осъщест
вяват. Основната причи- 

както из

ходите да 
дикатитс в организация
та, а очаква се осташали- 

50 на сто

пише

те средства 
да обезпечи Републикан
ската СОИ за пенсионно- 
инвалидна осигуровка. На

да тие.на за това 
тъкна в

захарна бо- 
„Върняшка баня" за

к г.уводното си из- лест
лекуване и прлзуване

тази наша
наБОСИЛЕГРАД: НАРУШАВА СЕ ЗАКОННОСТТА И 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ МОРАЛ
възможността 

да се
лице е и 
такива договори 
подпишат и с други здра 
впи ведомства в други ба 

е Рибарска 
П, Д.

услугите на 
известна баня.

Според договора, 
то трябва да се подпише, 
годишно в този Завод ще 
сс лекуват 20 работници

кой-НЕПОСЛЕДОВАТЕЛНО И НЕДОСТАТЪЧНО ДЕЙСТВУВАНЕ
ни, каква то 
баня.• За да укрепва законността не само че трябва приемат мерки за заши

ел бщаственото 
имущество, но не оказват 
достатъчно помощ на

да 'има единодействие на обществено-политическите 
много по-решително и безкомпромисно дз

та на
В ЦЕХА ЗА ПВЦ КОН 
ДЕНЗАТОРИ В БОСИ
ЛЕГРАД

Фзрмирана е 
първична 
партийна 

организация

сили ,но 
действуват и инспекциите

Без оглед, че' в борба- ално-Технически условия 
затруднязат
то км! Имайки обаче

ДИМИТРОВГРАД: ПРИ
ключи
НАТА РАБОТА НА ПО 
ЛИРИЧЕСКАТА ШКОЛА 
КЪМ ОК НА СК

Основа за 
практическо 
действуване

ТАЗГОДИШ-следствените и инспекци- 
дейстБуваме о-к-ните органи. Макар че 

се оценява, че стопанска
та престъпност не се уве 
личзеа, на заседанието- е 
подчертано, че такива на

та за укрепване.на зако- 
ността и социалистичес
кия морал -в Босилеград^ 
ска община се 
резултати, те все още не 
'Са достатъчни бързо и ле 
ко да се премахнат нару- 

област.

предвид ролята на инспе 
гащите в укрепването на 
законността и- социалис-

постигат

щенията в тази
да ста-' С цел усилията

нат по-резултатни налага 
има по-

През миналата седми
ца и в цеха на Електрон
ната промишленост Ниш 
— ООСТ „Съставни час
ти" — в Босилеград бе 
формирана първична ор 
ганизация «а СК. На уш 
редително-избо-рното съ
брание за секретар е из
бран Раде Илиев, за за- 

Стой-

Тези дни в Димитров
град приключи с работа 
ссд|Мият випуск на Поли
тическата школа към Об 
щинския комитет на СК. 
От записаните, 32 курси
сти п.ри запо-чва-нето на 
школата, дипломи полу
чиха 24 души: Останали
те не са 'докрай посеща
вали този вид идейно- 
политичеоко издигане.

ВръчЕайки дипломите, 
Никола Стоянов, секре
тар на Председателство
то на Ок на СК в Дими
тровград подчерта, че 
Ш.колата и получените в 
пея знания трябва ла бъ-

се занапред да 
голямо единодействие на.
самоуправителните орга- 

обществено-полити-ни,
ческите сили, следствени
те и правосъднйте орга
ни и инспекциите към ор
ганите на управлението. 

Това бе подчертано и 
неотдавна прове

деното заседание в Боои- 
леград, което свика пред 
седателят на Общинската 

което

местник-секретар 
не Раденков, а за касиер 
Стоян Стояноз. Организа 
цията понастоящем 
брояла 9 души. но с ог
лед. че това е нов про-

. на

Босилеград
тическия морал, на за-се- рушения се правят, но

че трудно се разоткриват. 
До трудности дохажда 
па:к поради: недостатъчна 
активност" на самоуправк- 
телните органи, преди 
всичко на сам-оуправител 
ните работнически кон
троли и на ръководите
лите на организациите 
на сдружения труд. Зато
ва е взето решение по 

един от начините на ксу този въпрос наокоро да 
йто се нарушава- закон- се проведе заседание с 
ността и моралът. Само- ръководителите на о*р>га- 
управителните органи в низациите на сдружения 
известно число -организа- труд. 
ци-и не само,' че не пред-

на-
окупщиша, а на 
присъствуваха представи. данието е изтъкнато, че 
тели на следствените и инспекторите не само че 

' инспекционни органи, на- трябва да са квалифици- 
чалниците на органите «а рани за дейността си, но 
управлението към ОС и че- трябва да бъдат -по- 

, представители на обще- решителни и безкомпро- 
ственоттолитическите ор- мисни в премахването на 
ганизации. На него е обществено вредните я-в- 
подчертано, че не 'всички ления, 
иноп-екции в общината са Присвояването на об- 
добре организирани и че щественото имущество е 
инспекторите покрай ин 
спекцирннйте задълже
ния са задължени да осъ

изводствек цех. където 
ще бъдат трудоустроени 
млади работници, броят 
им ще ое увеличи.дат основа за практичес

ко действуваке в базата, 
в първичните партийни 
организации, т.-е. в среди
те-в които живеят и ра
ботят. При това той 
тъкна, че Школата -съще
временно е добра основа 
и за по-нататъшно инди
видуално идейното лити- 
ч-еско

На учредителното съб- . ■ 
'Г)ание, между другото бе 
раздвижен въпросът за 
формиране и на пъ-рвич- 

м-ладежка организа
ция. Безспорно, е че тези 
организации до значител
на степен ще повлияят
върху укрепването яапро 
извод-ствен-ия процес в то 
зи млад колектив.

из-. на

ществяват и други тру
дови задачи. При това и 
недостатъчните . матери-

и марксич-еоко из
дигане.

В. Б А. Т. М. я.
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БАБУШНИЦД ДУМИ към Дела ЛЕНАДСКИЯГ СИИДИКЛЛ1Ш СЪВЕТ В БОСИ

Приета е пррграма 
за действуване

На неотдавна проведе могат лесно да се прео- 
ното заседание на Общ- додават, 
инския комитет на Съю- С отговорната си рабо 
за на комунистите в Ба- та и сериозно 
бушница беше приета и нце към 
програма за действува
не до края на настояща 
та година..

Явно, богат и темати
чен календар.

аствена селскостопанска 
организация в Бабушни 
Ца. не ,се е отишло далрн 
от началото, а и в АПК 

задачите те ще , са само формално 
с-е доказват, като аванга
рд на работническата кла ва положение, защото о,т 
са. „Не може изобщо и празни п-рнказки за подо 
дума да става за о'гстъп- брение и иитензивираце 
ванс р провеждането на на селското стопанство 
антервентйите закони". А в общината няма 
ако оред заговорниците ако и на дело нещо не 
за такова отношение има се дюни.

отноше-
Вре-

ме е да се излезне от то-' Пред Общинския син- 
дикалон съвет в Бсюилег 
рзд.

нето на материалната ос 
нота на сдружения - труд. 

Председателството Ще се застъпват 
му и останалите негови 
органи и тела, през пред 
стоящия едногодишен пе 
риод
ройни и твърде сложни 
обществено-политически 
и стопански задължения.
Това произтича от неотда 
вна приетата

за спа
зване на основнитеКакто се кри
терии при разпределение 
то на дохода и чистия до 
ход, повече да ' се цени 
(и материално възнаграж 
дава)
ТРУД и работа та при по- 
трудни условия и пр. Ес
тествено, това пряко ще 
влияе

подчерта и на 
конференция, 
време, когато 
Зът на комунистите тряб 
на да навлезе в открита 
борба с антисамоуправи- 
телните и

самата
настъпи полза

предстоят многоб-вече Съю
и комунисти, то тогава не 
им е място в нашите ре 
дици — изтъкна на засе- 

антисоциалисти данието на ОК на СКС 
чески тенденции й проя
ви, против опортюнизма 
в своите редици. В наето 
ящия момент.

Добре е и това, че и 
комунистите : на най-висо
ко равнище ще. обсъдят 
въпроса за представките 
и жалбите на бабушнича 

рич, член на Предоеда- ни. Всяка жалба е сигнал, 
на че нещо трябва да се

пр оизводствен ият

програма 
за работа, обосноваваБабушница Марко Шпи- върху мотивиране 

то на трудещите се йща се върху становища
та и
Осмия конгрес «а Съюза

телството на МОК 
СКС в Ниш.

Също така, наболял е 
и въпроса с обединяване 
то на земеделските коюпе

определенията на производителността 
труда.

СР Трудоустрояването, пре 
ди всичко на младите и 
школувани
един не само социален, 

ще ко и обществено-полити- 
се насочи към по-нататъ чески проблем, както и

осъществяването на Дъл
госрочната

на-когато 
около провеждането на 
интервентните закони се 
явяват на места и

предприеме, а с разреша 
ването на оправдателните 
жалби и оплаквания Съ -

/
на синдикатите на 
Сърбия и Десетия конг
рес на Съюза на синдика 
тите на Югославия.

Главната активност

извест . юзът ,на комунистите мк> 
же само да печели на 
престижа си.

кадри, катони отпори, комунистите рации в една селокосто- 
тряова с примера си да .панока организация, в ко 
действуват, да действуват ято да влезнат и „Талам 
мобилизиращо в акцията бас" и пчеларската 
за повишение на произ- рация „Мая". Макар че 
водството за по-висока от една година насам вей 
производителност и по- 
йкономично 
не, без което 

. ващите затруднения не

шио. Върху конкретни зада 
чи и нашлесно ще се из- 
върШи разграничаване с 
бездейните членове 
на Съюза на комунистите.

доизграждане икоопе
усъвършенствуване на по 
литичеоката система на 
социалистическото самоу 
правление в съгласие 
промените на 
вителните 

икономически отношения.
Не по-малко. внимание, 

казва се, в програмата 
за работа, Общинският

програма за 
икономическа стабилиза 
ция ще • бъдат постоянна 

с задача в предстоящия пе 
риод, подчертава Се в про 
грамата.

На дневен ред ще се 
намерят и въпроси от об 
ластга на всенародната 
отсрана и обществената

чин кооперации 
влезнаха, и в регионалния 
АПК „Ниш", в трансфор
мирането им първо в еди

заедно нестопанисва-
същестау самоупра- 

обществено-М. А.

БОСИЛЕГРАД: ВСЕ ПОВЕЧЕ РАБОТНИЦИ ТЪРСЯТ ПРАВАТА СЙ В СЪДА

Обосновани представки поради нелравилности в 
разпределението на лич
ните доходи. Такива е 

на имало 45 дела, а следват

синдикален съвет, Пред
седателството му и оста
налите

самозащита, 
и технически да укрепват > 
и идейно-политически да 

нейните
поделения и щабове, 
това отношение г 
то „Нищо не бива да ни 
изненада" ще се обогатя
ва с нови

материално

Ф През миналата година на Основния съд 
сдружения труд във Враня са доставени 99 искове 
(през 1985—49)
ната са били обосновани, т.е.

негови органи и 
тела, през настоящата го 
дина ще посветят и вър
ху по-нататъшното 
личение на производство 
то и дохода, повишаване 
на жизнения стандарт на 
трудегците се и укрепва-

седслат? във връзка с кои- 
и от разгледаните 87 дела полови- курситс и обявите (16), с 

на толкова души са уволняването от работа 
накърнени самоуправителните права в организации- ' и пр. От разгледаните 87

дела 43 представки на 
работниците са основате-

подготвят
В

уве- учение-

те на сдружения им труд.
Ако се съди по броя 

на приетите искове и ра
згледаните дела в Осноз- 
ния съд на сдружения 
труд във Враня дохажда 
се до констатация, че се 
увеличава броят 
ботниците в Босилеград- 
ска община, които не са 
доволни от решения на

методи и съ- 
М. Я.

ниците.
Според информацията 

на Оснозния съд на сдру 
жения труд въз Враня
през 1985 година 49 оа- около - 20 дела са пресъ- 
богниди от Босилеград- дени с „пйлза на орга

на ра-' ска община са потърсили

държания.лни, т.е. на толкова ду
ши са нарушавани само- 
управителни им права. БЕЛЕЖКА

Недопустима гнесериозностнизациите, 9 души са 
потеглили представките 
си. а 11 представки са 

с гъонати на самоуправя- 
"еднитс органи на дорлз- 
глеждане.

Общинският ■ комитет в 
Димитровград още 
ември месец минала го
дина води

дидат за председател на 
Конференцията е предло 
жено лице, което не при- 
съствува на събранието 

реорганизация в редове- нито пък е консултирано 
ге на Съюза на коммнпс-. ще поеме ли тази длъж - 
титс в общината. Спо
ред това бе предвидено 
в „Сточпр" да сс фор
мира Конференция на ко 
му,писти в трудова орга
низация. И покрай това.

зашита пред съда, а ми
налата' година дори 99. 
Картината въз връзка 
накърняването 
на работниците в общи
ната е малко по-инакла 
ако сс има предвид, че

от но

активност заорганизациите на сдруже 
ния ТРУД и трудовите 
си колективи. Ако при 
това се имат предвид ста
новищата на този съд, 
т. е. взетите му решения 
стига се и.до' заключе
ние, че все повече се на
кърняват и самоуправи
телните права на работ-

нравата

Имайки предвид число 
то на основаните пред- ност или не!? Наоързо 

направените нови консул 
тацни и избирането на 
друго лице без каквато и

от целокупното число де
ла, 45
от ГО „Автотранспорт", то правата на работниии- 

Работнипите най-мно
го се „спорят" със само- 
управителните си органи виище.

'ставки налага се въпро
са на работници сът за (нс)осъществяваие-

да е кадрова политикате по-обстойно да сс об
съжда и на общинско ра-

15. Б.
едва ли гарантират успе
шна работа на Конферен 
дията на комунистите в- 
трудовата 
„Сточар".

Случилото се е очеби- 
ещ пример • на .недопус
тима нессрнозност 
комунистите в

че секретарите на първи
чните партийни организ а 
Ции в • „Сточар" няколко 
пъти лично са 
нреждавани" от секре
таря на Председателст
вото па ОК да

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОК НА СК В БОСИЛЕГРАД организация
„преду-

Обсъдена е миналогодишната дейност
опазват сред 

„Ст-очар" 
— пример как яе трябва 
да ос работи. Как да се 
търси отговорност, ако 
тези които трябва да пре 
дставляват най-отговорна
та част на колектива, та
ка безотговорно се отна
сят към един, „свой" ор- 
гаиизационнеи 
Сигурно е, че в посоче
ния пример трябва да 
се търси п отговора за
що нещата в „Сточар" 
не вървят както трябва.

Активността на ОК на 
СК в Босилеград, негови
те органи и тела през 
изтеклия едногодишен пе
риод (от март 1986 до 
март 1987) бе обсъдена 
на състоялото се на 4 ап
рил разширено заседа
ние на ОК на СК. В при
етия отчет сс подчерта
ва, че е разгърната ши
рока активност и чс са 
раздвижвани редица въ
проси из областта на 
обществено 
кия и стопански живот.

До значителна стопен,

изтъква се в' отчета, с 
укрепнало идейно-поли- 

. тичсското и акционмо еди 
нетно в редовете на СК 
в общината, като гари 
това е повишено едииодс 
йствисто на общинската 
партийна организация с 
останалите субективни си 
ли. Значително е подоб
рен методът и съдържа
нията на работа в пър
вичните организации. За 
напред обаче е нужна 
още по-решителиа борба 
срещу носамоунравитсл- 
ните и незаконни явле

ния, които по един или 
друг начин неблагоприят
но се отразяват върху 
развитието па самоутрл- 
витслнитс и общоствспо- 
икоцомичоаки 
ния.

сроковете и па време да. 
провеждат необходимите 
за това подготовки. Кон
ференцията бе 
в последния час, «а 31 
март (което е 
пият срок). При това, по
неже за 
конференция е исобходи- 

Да присъствуват 2/3 
от' членството, присъстау- 
ващите около 
чакаха да дойдат още1 
двама-трима

учредена

отмоше- и послед-

Членовете па ОК на 
СК обсъдиха и приеха и

учредяване на

орионтационния си план' 
. за действуване през пред 
стоящия

МО въпрос '
едногодишен 

период, както и инфор
мацията за имиллогодиш 
пито финансови

един час

комунисти. 
И когато шй-сстнс бол
шинство бе обезпечено, 
бе установено, чс за' кан-

полита чсс- резулта- 
ти. на стопанските органи 
зации п общината. М. Я. А. Т.
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стомстваимпоизшствон
ДИМИТРОВГРАДИЗ ТО „ГРАДИЯ"В СУРДУЛИШКА „МАЧКАТИЦА"

Миналата година-добре, сега-по-злеИзпълнили плана
„Градия с сключила до
говори 
на два 
модна

В сурдулишкати фабри леи директор па фабри
ка за машини и стскма- .ката, до .25 март са про- 

„Мачкатица", изведени 660 тона, или 
състава 60 тона повече от плана

От осъ
щественото прсшзводст- 

заплануванитс во 80 на сто е произаюд-.
ството на висококачестнс 
ни стоманени лагери, ко
ито сс употребяват в ру- 
додобивката и циментна
та промишленост.

Инак в този най-гол ям 
трудов колектив в Сурду- 
лишка община е запла
нувано тази година да ое 
осъществи ‘ производст
вото на 8500 тона стома
нени отливки и да зара
ботят около 6 милиарда 
динара, което ще бъде е 
около 50 - на сто

е 49 иа -сто, доходът е 
53 а чистият доход със 

общия
стопатюка-Даинитс за 

та дейност ма строителна 
та трудова организация 
„Градия" 
град през 1987 година со
чат добри резултати: об
щият доход е увеличен 
със 106 иа сто,

за строителство 
по-гол см-и обекта- 
къща за нешфек- 

„Свобода" и дслово-
Отнолеярна 

която работи » 
на СОСТ , „Иво Лола .Ри- за този месец, 
бар” от Белград, са из-

143 иа сто. 
брой 298 според изразхо 

трудочасовс бро-от Димитров- ция
жилищна сграда в града, 

обезпечена е работа
дваните
ят на работниците е 
малял па 246 души,

17 иа сто, по отпоше- 
плаиа, а е 5 на

на-’
или
е около 35 иа 
мощностите. Разбира сс,

илипълнили 
задачи по отношение иа 
физическия обем на про

сто от
СЪСотносно
ние па 
сто -в общ размер.

Миналата година „Гра-

и ре изпълнен епланът е 
23 на сто, С оглед че ра-

недоогатъчно, но 
че няма 

за особена трево-

това е
тук изтъкват, 
място
га, тъй като в предстоя
щия период предстои да 
се сключат договори 
още строежи.

пзводството през първо
то тримесечие т. г. Имен
но през януари са отле
ти 704 тона висохсжаче-

зх-одитс по стопанисване 
бележат увеличение е 
на сто, то доходът е на
раснал със 144 па сто, а 
чистият доход със 130 та

дшя" . всички разходи и 
задължения „покри", от
носно изпълни,
•гова за деловия фонд от
дели над 7,8 милиона ди
нара, докато в резервния 
фовгд са внесени 
11,7 милиона динара.

13 началото иа тази го- 
обаче положението 

не е така добре. Засега

85

и ириствени стоманени отлив
ки или 70 тонц повече от 
плана. До средата на фе
вруари е извършен така 
необходимия ремонт на 
машините във фабрика
та, а през втората поло
вина на февруари са про
изведени 380 тона, което 
е 20 тона по-малко от 
планираното.

Както» ни осведоми Дра 
ган Лакнчевнч, генера-
СУРДУЛИЦА

за

сто. годинаВ настоящата 
„Градия" предвижда на- 
бзвката иа нова механи
зация, което още повече 
ще улесни работата и ще 
изтласка на заден план 

непопулярен

Мзтелката година е ха
рактерна и по топа, че е 
намалял броят на заети
те, което в крайна смет
ка доведе общият доход 
иа работник да нарасне

към

дина
повече

з оравнение е предишна
та (1986) делова година.

ръчния,
труд. От друга 
механизацията ще допри 

по-голямо

I е;
шш

страна,

С. М ощенсое за 
увеличение на производи 
телността на труда. Ми-

Приемът иа стажанти 

е под плана
палата година са активи
рани виброваляк, 
свал, розокопач и апарат 
за запояване.

Тъй като едва сега за
почва строителния сезон, 
очаква се „Градия” да 
продължи курса 
ри делови резултати.

само-

Организациите на сДРУ ктродиегрибуция",
и Влаеннеките водоцен-

както шш •час:жения труд в Сурдулиш- 
ка община през изтекла- - трали. 
та (1986) година са били

на доб-
■-*—-

На списъка, на неиз- 
задължение- 

то си в тази област са: 
..Зидар'.’, който от 11 е 
приел само 4 души и 
„Мачкатица", която от 
заплануваните 21 е прие
ла 17 души.

Тази година организа
циите на сдружения труд 
са запланували Да прие
мат 151 стажанти. Най- 
много ще бъцат приети 

„5 септембар”, „Мачка 
„Народна ради- 

ност", фабриката за ми
нерална вълна „25 май", 
Влаеннеките

пълнилитедлъжни да приемат на 
работа 159 стажанти. Оба 
че това законно задълже
ние н’е са изпълнили до
ри 1,8 трудови колективи, 
така че са приети 36 ста
жанти по-малко. На нео
пределено време, следоза 
телно на постоянна ра
бота, са приети 11.1, а за 
определено време 7 ста
жанти.

Ст. Н.

ДИМИТРОВГРАД

Половничати" капиталовложениягг
щото поради дребни не
завършени работи не са

(1986) надминаващи 100 милио
на стойност, са десет. А 
това са: „Свобода”, „Ти- 

„ Димитровград",

През изтеклата 
година в Димитровград
ска община е имало 102 получили разрешение за 

яолзуване. Някои и,и>очгър"
„Сточар”, ..Балкан", обра но не се усвояват, защо-

капиталовложения на сто
йност от пад 6 милиарда 
динара. От тях 32 обекта 
все още са в списъка яа 
незавършени 
вложения, 
значително число от тях 
вече няколко години се 
ползуват.

Както се посочва в от
чета на общинската ин- тица".

в

то след усвояването ' им 
собствениците трябва да 
заплащат амортизацион- ■ 
ни отчисления, а те не 
са в състояние)?!). Такъв 
е случаят е електрифика
цията (обекти е огромна 
стойност). Стойността на 
изразходваната електро
енергия в сравнение е 
амортизацията е обаче 
нищожна.

зователн1ият център и по
щата. Останалите- 47 са 

капитало- е по малка стойност — 
въпреки че към 10 милиона динара.

опекция пр труда, закон
ното за*ъ2жение за при
емане на стажанти в сто
панските организации са 

„Власи на-
продукт", ООСТ „5 сеп- панството. 
тембар", „Власина". „Еле

водоцен- 
трали и в още някои 
трудови колективи от стоИЗПЪЛНИЛИ:

Тревожи обаче обстоя
телството, с което се съ
гласиха и членовете на 

Ако -се ■ вземе броят Изпълнителния съвет на 
(102) н аканиталоелооке- Общинската скупщина, 
нията :ч тяхната стойност разисквайки по този въ: 
(6 413 622 000 дни.), може пгос на заседанието си 
ла ое каже, че става ду- от 24 март т.г., че мно- 
ма за богата - инвестшш жеспо инвестиции са в 
одна дейност в община- списъка иа незавъошени- 
та. Следва да се отбеле
жи, че 50 на сто от обе-

С. М.

Горската секция занапред 
трудова единица

БОСИЛЕГРАД

И официално от 1 ап
рил тази година Горска
та оекция в Босилеград, 
която досега стопанисва
ше като ооно!Вна органи
зация в състава на Гор
ското стопанство във Вра 
ня, започна да стопанис
ва като трудова единица.

3» такава трансформа
ция се изясниха трудещи 
те се във всичките досе-

сциплияарна комисия, ко 
мисия за самоупрааитсл- 
ния трудов контрол и др.

Да кажем, че сега вече 
от трудовата единица от 
Босилеград в трудовия 
съвет са избрани: Иван 
Христов, който ведно е 
избран и за пръв предсе
дател на Съвета, Митко 
Петров, Живко Владими
ров и Асен Станоев. В ди 
сциплинарната комисия 
е избран Стапиша Зино- 
виев, а в комисията за са

За такова положение, 
бе изтъкнато, вина има и 
службата по обществено 
счетоводство (СЦК), коя
то не сигнализира навре
ме и не прави проверка 
дали обектите са завър
шени или не са. Затова е 
отправен иок към тази

да предприеме 
мерки, за да 

се получи реална пред
става за състоянието яа 
капиталовложенията 
общината.

те инвестиции. Именно 
32 обекта Еече няколко 

за години работят (някои 
още от 1974, 1979, 1980,
1981 и 1982 година), 
не са окончателно прие- 

рекон- ту. Такива са Домът за 
линия

ктите имат значение 
по-широката общност, ко 
ето ще рече, че и средст
вата обезпечава тя. Това 
са: завършената 
струкция на ж. п. 
и гара, гранично-отгапуе- 
квателния пункт „Гради
ни” с митницата и други 
обекти — общо 17 капи
таловложения.

Инвестиционни обекти 
от общинско значение.

но

служба
на „Градия", хотел съответни 

„Балкан", склада за оире- 
не на „Сточар” и някои 
далекопроводи по селата.

стари лица, техническата 
база

гашни ООН01ВНИ организа
ции на проведения на 20 
март общ референдум. 
Вече са учредени и съот- 

самоуправителети

в
моулравителния контрол
Евтим Митов. Тези инвестиции са * 

процес на усвояване, за
вети
органи: трудов съвет, ди- М. Я. (А. Т.)

СТРАНИЦА в Братст., * ю април 1«*7
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Брой 1564 година XI. V
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ВИДОЕ ЖАРКОВИЧ, ЧЛЕН НА 
ЦК НА СЮК

ЛПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ниране, ускоряване 
сдружаване ма труда и-средствата, издига 
на на технологическото

на самоуправителното

Демаркационннте
линии

и икономическото 
единство на големите системи, по-бързо из
граждане на системата на само управител
ното организиране,'разширяване на 
жностите за дребното стопанство и труда

• на- ■ гражданите със частни 
■ анализация на системата
• ното организиране

• ПОД . '

възмо-

средства, раци- 
на еамоуправите- 

опоред интересите и

- В областта на политическата- система 
касае се за промени с цел за рационали
зация и издигане ефикасността в решава
ното в организациите на сдружения труд, 
по-цялостна разработка

В ътреплна потреба и логика на нашата система е постоян
но да се развива и изгражда върху Критичния анализ на опи
та, който печелим в собствената си практика. На това сме 
принудени, защото изграждаме социалис-

на институцията
мата с Цел да се постигнат лови пробиви на самоуправителиите споразумения и об-

тическо самоуправление, което е историче- и цови подходи, с които да се разширява Щеетвените договори, по-нататъшното раз-
ски нов облик на обществени отношения, пространството за развитие на социалисти- вктие на комуналната, делегатоката и из- 
за които облик решения не може да се ческото самоуправление, а ще се премах- биратеяната система, засилване на отговор
намират с копиране на чнето и да е чу- ват елементите и тенденциите за съживя- ността на изпълнителните органи и под.
ждо изкуство. От друга ^страна, нашата си- ване на държавния социализъм и на бур- ^ областта на отношенията във Феде- 
стема трябва да се доизгражда и развива жоазната парламентарна демокрация, които Рацията, касае се за промени, които тряб- 
и в унисон с промените-на условията и об- са голям размах. На конгреса бе посоче: 
стоя тел ств ата, в които се осъществява за но и това, че е безпредметно и 
да може сама по-успешно да влияе и вър
ху тези условия и обстоятелства.

ва да укрепват единството на югославския 
пазар, по-ефикасното изпълняване на съю-вредно,

повече да се спорим за това дали причи
ните за кризата са в слабостите на лор-'

През последните десет години, обаче, мативните решения или в неосъщсствява- следователно обезпечаване единството на 
в тази работа не показахме задоволителна нето на системата, защото известно е чс системата на социалистическите самоупра- 
ефикаоност. съществуват и двата вида слабости ’ * вителни обществено-икономически отноше-
Значителен е разрезът между утвърдената Тринадесетият конгрес утвърди и ясни НИя и единната основа на 
с Конституцията същност на системата и демаркациогани линии между, исканията за система, засилване ролята на 
практиката. Същността на конституционни- доизграждане и развитие на политическата ТРУД ПРИ приемане на решения във Феде- 
те начала е постоянно да укрепва социа- система с цел да укрепва социалистическо- рацията, укрепване ла единството и елине-

яието в СРС и под.

зните закони, да разширяват правата и 
-дължностите .на Федерацията с цел за по-

политическата 
сдружения

листическото самоуправление, в пратилата то самоуправление и равноправието и еди- 
обаче се засилват статистическите сили и 1НСтвото на югославските народи и народ-

Предложението открива възможността 
за значителни промени на Конституцията 
във всички тези области. Но, дали те в 
този обем ще бъдат и проведени, ще зави
си от по-нататъшната работа върху консти 
туционмите промени. Защото предложени
ето на Председателството по някои въпро
си с утвърдило твърде конкретен обем и 
съдържание на промените, а за някои е 
утвърдило задачата да се съгледат, търсят 
и намерят по-добри решения. Например, 
утвърди задачата за издигане на система
та па планирането, комуналната, делегат
ската и избирателната сметем за укрепва
не па решаващото влияние на работници
те и трудещите сс » сдружения труд и на

етатистичеоките отношения; същността на ности, и на ония искания, чията цел е да 
конституционните начала е да укрепва еди сс премахват тези стойности. Поради вемч- 
нството на нашата общност върху самоуп- ко т0®а може да се констатира, че с из
разителни основи, в практиката все по си- готвянето на Критичен анализ, с публичио- 
лни са дезинтеграционните процеси, автар- то обсъждане ма същия и със становищата

и заключенията на 13-ия конгрес,не са съз- 
Поради всичко това СЮК още на 11- дадени всички идейно-политически предпо- 

ия си конгрес подчерта потребата от ин- ставки за по-ефикасна и плодовита обще- 
тензивна творческа работа върху доизграж- ствена акция в развитието, доизграждането 
дането и развитието на системата. Това и осъществяването на нашата система, 
искане ясно и решително бе дадено в тру- Предстоящите промени в Конституцн- 
да на Кардел „Насоки в развитието на ята на СФРЮ и в конституциите на СР п 
политическата система", който бс приет САП «акто и промените в Закона за сдру- 

документ на 11-ия конгрес. Дванаде- жсиия труд са благоприятен момент да 
конгрес, подчертавайки * потребата направим тези необходими крачки в раз- 

преодоляването питието на системата и с това да ускорим

кията, затварянето и т. н.

като
сетият
от по-решителна борба в 
на икономическата криза и с приемането изхода от кризата, 
на основите на Дългосрочната програма по

организираните сили на социалистическото 
съзнание в решаването във Федерацията, 
за издигане на конституционното учредя
ване на СР Сърбия и САП съгласно същи
ната ма основните начала на Конституция
та па СФРЮ и подобно.

Когато всичко споменато се има пред
вид, тогава са ясни и най-важните задачи 
па Съюза на комунистите в тази работа. 
Изобщо пс би било добре да сс връщаме 
назад, отново да утвърждаваме какви са 
целта и смисълът на конституционните про 
мени. Всички усилия в Съюза на комуни
стите и в обществото трябва да се насо
чат за да ос стигне до по-добри решения 
за въпросите, които раздвижи Председател 

СФРЮ

Предложението на П рсдседатслетвого 
икономическа стабилизация изрази подово- на СФРЮ, което тези дни приеха окушцн- 
лствие от работата по осъществяване ла шито на СР и САП и Скупщината на 
становищата на 11-ия конгрес за развити- СФРЮ, в идейно-Iюлитичооко отношение 
сто на системата и раздвижи инициатива напълно с в унисон с решенията на 13-шя 
за изготвяне на цялостен критичен анализ конгрес на СЮК, а то отношение па обс- 
по функционирането на системата, от кой- ма и насоките ма промените послсдолатсл- 
то би трябвало да произтекат предложения шо ос основава върху Критичния анализ и 
за нейното развитие ,и доизграждаме с цел резултатите на публичните разисквания но 

по-ефикаона в борбата за този анализ. Посочени са миогобройии ида стане още
икономическа стабилизация и развитие на твърде важни промени в нормативната

част па Конституцията на СФРЮ, с огагов-социалистическото самоуправление.
Обаче, Съюзът на комунистите и наше- на цел да сс осии-ури: укрепване на ооци- 

то общество бавно и недостатъчно осъщс- алиетичоокото самоуправление, по-голяма 
стаяваха тези становища на 11-ия и 12-ия ефикасност на системата, укрепване на еди 
конгрес. нетното на югославската общност .върху ос-

Към тази задача СК с голяма сериоз- новите па амоупрашлонисто- и по-бързо пре- 1МЧ0С*итс определения, конто утвърди 13- 
ност сс върна на 13-ия конгрес иа, СЮК, минаване от. екстензивен към интензивен 1111 К<ММ'РСС- В тази работа ясно да сс раз- 
когато безрезервно и недвосмислсмо бс за- начин на .стопанисваше. граничи с онези сили, които биха искали
ключето, че въз основа на Критичния ана- В сферата на общсствоио-икономичсс- 01 115|К011 ДРУти платформи и позиции да 
лиз и резултатите на публичното обсъжда- геите отношения касае сс за промени,, чия- ,,алнжат Разисквания по своите дсструктн- 
не на същия трябва да сс увеличат и ус- то цел с доизграждане на конституционна- 1,1111 тсзиси- 11РЦ това трябва да се има 
Шарят творческите усилия ,в развитието, до- та идея за осъществената собственост, из- "1>адв‘иЯ- ,чс предложението па Прсдссда- 
изграждането и осъществяването на оистс- дигаме па системата, по обществопотопла-

ството иа в унисон с идеишьполи-

(Пп 4-та стр.),



2 Комунист
ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА СДРУЖЕНИЯ ТРУД

Мнозинството решава
НОВИЯТ ЗАКОН НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД НЕ ТРЯБВА ДА 

ДОПУСКА ДИЛЕМИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ТЪЛКУВАНЕ НА 
РАЗПОРЕДБИТЕ МУ В СТИЛА „ТАКА" Й „ИНАЧЕ”. РЕШАВА
НЕТО С ПОМОЩТА НА „МНОЗИНСТВО" ТРЯБВА ДА БЪДЕ 
ЕДИНСТВЕНИЯТ НАЧИН НА РЕШАВАНЕ В СДРУЖЕНИЯ 
ТРУД

На едно от априлските засс- на СР Сърбия. Трябва ни ЗСI, 
дания на Съюзния съвет на Окуп който яоно ще дефинира основ- 

> ищцата на СФРЮ ще бъде при- нитс разпоредби за организиране 
ет Законопроект за изменения и развитие «а сдружения труд. 
в Закона на сдружения трудч П-у Всичко това трябва да бъде на- 
бличного обсъждане нй този до писано така, че да бъде разби- 
кумент ще продължи до октом- раемо на всеки работник, а 
ври т.г. След това Скупщината'., като досега ЗСТ да бъде разбира 
на СФРЮ ще приеме иновирам ем само за някои структури, ко 
Закон на сдружения труд. ито от него приемат само онова,

Как трябва да „изглежда" ,но което им е от полза. Новият ЗСГ кииа,
не трябва да допуска дилеми и ха техническо-технологическите

не

правен субективитет закаквито са сега, раздроби да има
компетенциите, които не са „пре 
носени" на СОСТ при сдружаза-вият ЗСТ? Този въпрос досега 

бе обсъден на повече места. Да възможности за тълкуване на раз цдлости, допринесоха за автар- 
дени бяха голям брой съюгжес.- гюредбите му в стила „така" и кията в стопанската структура, 
тии и инициативи и по всичко „иначе", 
личи, ще бъде промена поне ед
на трета, и то най-важтата тре- ди всичко трудовата

■ ция като технологическа, 
на мическа и финансова цялост.

нето.
ЧАСТИТЕ И ЦЯЛОТО

Трудещи сс от Заводите „Цър 
вена застава" участвуваха в ра-

ефикасност на сто- 
увсличеиото

намалената
ЗСТ трябва да дефинира пре панаката дейност,

организа- администриране, дори и за ста 
шацията на самоуправлението. 
Трябва обаче да се подчертае,

ботата на много комисии, коитз- 
оформяваха забележките и пред-

Зако- 
По мне-

икопо-тина от сегашния ЗСТ.
Членовете на Комисията

Скупщината на СФРЮ, които спе При такава дефиниция на тру- че с това не се довежда йод въп- 
дят провеждането на ЗСТ, твър- довата организация 
дят, че предложените промени 
имат за цел усъвършенствуване ще запазят само

решава- ната си функция, като при това

ложенията за промени в
на на сдружения труд.

кай-компетентните в
рос ролята на ООСТ относно не 

организации на .сдружения труд се довежда под въпрос обектив- 
производствс- ното съществуване на ООСГ ка-

П Р 0'И ЗВО ДСТВ ОТО
стойности.

основните
иието на 
„Застава" най-голям брой 
пия й инициативи на

мне- 
този кана самоуправителното

не на работниците и изостряне работниците осъществят самоуп и създател на нови 
отговорността на всички носите- равителните си права 
ли на самоуправителни функции, ред в ООСТ. На ООСТ не тряб- 
Най-големи промени се яредви- ва да се дават самостоятелни те не са 0ГК>рНи. 
ждат в онази част от Закона, с кущи сметки, за да се обединят 
която се уреждат организацион- всички средства на 
ните
и управляването с обществени- та джуро—сметка трябва да съ- 
те средства. Ще бъде предложе- ществува евиденция на средст- 
но например „ООСТ да осъщес-_ вата на ООСТ. Едно такава, уре-
твява правото си на разполага- ждане на „финансите" ще даде би е повече от трудова 
не със средства посредством тру многократен принос за по-ико«о зация в сдружени ятруд същес- 

.довата организация, в чиито съ- мична дейност на сдружения 
став се намира". Само малък труд. 
брой основни организации на

то носител на
са взети предвид при 

на Тезиси за
лектив
формул и р а н ет о 
изменения в ЗСТ. В Проектопро 
мените обаче е направено изве-

най-нап- са-Следователно въпросите за 
моуправителните права на ООС1' 

Най-спорно е бу
с1но смекчаване на изискванията 
на стопанските дейци и затова 
предложените промени обещават 
по-малко от очакваното.

квалното приложение на записа- 
трудавата иите 0 ЗСт права, на ООСТ. В 

въпроси на одружения труд организация. В рамките на обща зет е' записано, че ООСТ не мо
же да съществува без трудова

— Смятам, че предложените 
в Проекта промени са от съще, 
ствено значение за стопанство
то. Подобренията са видими, но 
но не са достатъчни — оцени 
неотдавнашното, си изявление 
пред крагуевашка „Свелост" До
брия Джурич, подпредседател на 
Деловия отбор на Заводите. — 
Сдруженият труд пак не е полу
чил достатъчна свобода. Законна
та регулатива ограничава само
стоятелността му и определя ор
ганизацията му. Мисля, че само- 
управителната организираност в 
по-поляма степен трябза да бъде 
компетенция на колектива, да 
Зависи от 'технологията и иконо
миката, а не от предписанията. 
Законът на сдружения труд има, 
по-добре е да се каже запазва 
претенцията си да урежда почти 
всички въпроси, а това е излиш
но, не само затова, че не може 
и не трябва всичко да се уреж
да с предписания, но и затуй, че 
някои въпроси трябва да се уре
дят и с други закснопредписа- 
кия, за да бъдат по-прецизно 
у родени.

организация, а в нашата практи
ка основната организация може

органи-

втвуват и тромова и сложна орга 
низация, но на практика те се

В доизградения ЗСТ трябва свеЖщат само до координаторски.
' сдружения труд, занимаващи се да бъдат внесени' повече права функции. Основната причина, че
със специфична дейност, ще за- и компетенции на органите
пазят' това право. Днешната си управление и на ръководните
самостоятелност ще загубат и органи. Налага се да бъде от-
трудоеите общности, понеже и странена всяка помисъл за кон
те ще разполагат с обществени сензус в решаването. Защото
средства посредством ТО, СОСТ ние имахме пример да се намер
или делоеа общност. След топа ят в „задънена улица" всички

на ни е такава практиката е разпо- 
. редбата в ЗСТ, според която 
ООСТ е правно лице със собст
вен субективитет и текуща смет
ка. Оттук може да се направи из 
вод, че всички- системи от по-ши 
роки форми на сдружаване има 
формално-правен характер. За
това от правно-теоретически ас 
пект трябва да ое . отговори на

нито един колектив не омбе да наши организации на одружения 
има в работилниците и халетата труд с 14 000 работника затова, 
си неупотребявана машина и е че една ООСТ със 100 работни- 
длъжен да я отстъпи, разбира ка не бе съгласна с решение, при 
се, срещу парична сума, на друг емливо за останалите ООСТ. За 
колектив или пък на лице, кое- това решаването с помощта на 
то може и иска да я употреби. „мнозинство" трябва да бъде 

Една от новините е и правото единственият начин на решаване 
на повече организации на цдру в сдружения труд.

. жения труд да сформират „съв- Освен споменатите предложе 
местна временна трудова едини- ния в МИН бе изнесено и м.не- да даде точен отговор и на въп- 
ца" винаги, когато имат съвмес- нието, че сдруженият труд тряб Р,с>сите< отнасящи ое до управля 
тен интерес. Например -от това ва да бъде освободен от прекале ванетс> с обществените средства, 
право могат да се възползуват ния нормативизъм. Защото вся РазДРеб:нвността на ООСТ, следо 
строителните или оелокостопан ка ООСТ днес има От 30 до 50 вател'но и на обществените сред- 
ските организации, които в най- самоуправителни споразумения, ства ни Доведе дотам, че едва ли 
благоприятните за дейността им правилници и други документи, и съществува възможност за дъл 
сезони имат нужда от повече ра повече от които, са предписани 
ботници. рт други и само усложняват р.а-

В новия ЗСТ най-вероятно ботата на самоуправителите. 
ще има „повече думи" за. стачка ВоичкО може да се уточни
та. Върху таза се набляга сюобе; Статута и три—четири правилни ки и не съществува и затова 
но на заседанията на силдикал- ка, а останалите въпроси могат разпределя административно, 
ните организации-; от новия ЗСТ да се решават на събрания на Само чрез сдружаване 
се изисква да утвърди „правила трудещите се или на заседания дов,а организация 
на поведение" по време на ста- на работническите съвети 
чка.

Еъпроса: може ли да съществу
ва правно лице в правно лице — 
ООСТ в ТО? Отговорът на този 
въпрос трябва да се намери в 
новия ЗСТ.

Доизграденият ЗСТ трябва

От конкретните забележки ка 
то съществени посочваме две: от 
пошението между основната, тру
довата и сложната организация 
и решаването в одружения труд- 

00 Мнението на „Застава" отдавна е 
известно: да се реафирмира тру- 

в тру довата и сложна организация, 
■можем да Предлагат ли промените добри 

осъществим обществена вери- решения на този план?
ДВЕ ПРАВНИ ЛИЦА нГн?"дохода“^,0 уТорГо по-д^бр^Г^сташГитГТо^все

— Не е сам-о мое мнението— развитие на трудовата пипни-,-, ' сегашните, но все
ВЪВ връзка с промените изтъква Владо Враекович, юри ция като делов субект , 6 достатъчн'> Добро, п'0-в ЗСТ - КаЗВ| Драгослав ЙеФ- ст и директор на ТО „ЕРМО" в облик „а са^пр^Гте^а ™ *6Же тРТОМата организация 

тич, ВКВ—работник в МИН ЕИ—Ниш — че основните орга- радия. А това означ^ Утвърждава като носител
(Ниш) и делегат в Скупщината низации на сдружения труд, та- трудовата организация раз™™ето на производителните

к може (На Зта стр.)

развитие. Работници 
те ме м-отат да решават 
надения труд и доход, 
той е раздробен. Той

лоорочио
за при- 
понеже 

практичес-със

БЕЗ КОНСЕНЗУС (
— В МИН на два пъти разис

не
на



Комунист 3
ИДЕЙНИ БОРБИ

ПОВОДИ

Аргументи, а не сила Какво предлагат нишките тухпари?
гг'««т™" “ ггаллгтвиг

' че ое е глччипп пГ' К=?Т* ве~ ция? НиМа все пак не б“ било 
ппр: зче би било възможно съвоем обикновено да
което е Кте.СП:Р8М БЪРХУ неЩ0' се ПОС6™е <*«ЧУ самата „Нова 

н ИДН0ВНа Реал,ност. ревия", отколкото йротив непри
На заседание на ОСТН в Сло емливите 

вения Тоне Партд.йч 
очаквал '

Една от нашите най-успешни тухларници, нишката „Челе 
яуяа ' очаква Съюзният изпълнителен съвет и компетентните ор
гани да предложат целокупна програма за преминаване на „реал- 
на икономия

Оповестявайки 
миналата 
на реална

пред края *на въглищата и взетото през среда 
година преминаване та на годината решение за впъ_- 

щане на цените на строителния 
материал на „юнско равнище". 

Когато преди пет—шест годи- 
намерят ни в страната се водеше акция 

производителите всички възможно по-рана да се 
на строителен материал. И тези ориентират ,и вместо скъпия не-вт 
прогнози вече се потвърдиха. Ин- от внос (мазута) да употребя1ват 
дустрията на строителен матери- по-евтините домашни въглища, 
ал „Челе кула" в Ниш (до мина- нишката тухларница всички свои 
лата година една от десетте на- пещи „преправи" да работят на 

наи-уопешни тухларници) въглища. През това обаче 
1986-та година
вестсн успех", но това ни изда- 
леч не е окова, което очакваха • цените на ■ мазута- 
нишките тухлари.

икономия, съюзното 
правителство тогава прогнозира, 
че покрай другите в твърде труд 
но положение

погледи, изнесени
че е нея, ако днес са по-други време 

и Разиоква|НМЯ за закривд..-»1йа' от онези, които желае да .види 
не на Нова ревия' и,;ч.е,,1е.добре, -самата „Нова ревия". 
че това, ВД.-. се^ е "Йлучило:- Няма Йито нейният 57 брой не е 
съмнение, че е имало Още много' някакъв връх в нейното разв-и- 
подобни размишления, Вероят- тие. Обаче доколкото от критика 
но е трудно да се освободим от на найисаното е „Нова ревия" 
оррмч-то, когато осъдат на ня- се дф-не към иок за репресии, ако 
кои от форумите представлява се счита, че репресията може да 
значително повече, отколкото са бъде аргумент в разискванията, 
мо това. Обаче днес политическа 
та реалност е по-близко до паро- се лъжат на подобен начин, как- 
лата, че срещу- книгата -требва с 
книга.

в
каза.

ще се
строителите и

ши вре
ме цените на домашните въглиприключи с „из-

тогава тези, които така мислят ща се увеличаваха повече от
то и онези в „Нова ревия"

отколкото до: поръката, разбира се всеки ,на своя бряг. 
че онези, които змия е ухапала

— Затова защото бяхме дис-
Без разширяване на мощ- Циплинирани, или наивни, мина 

наетите и модернизиране на про лата , година изгубихме 5—6 ми 
изводствого.

Социалистическото самоупра 
и от гущер—ое страхуват. Разйск вление е реалност и трябва това 
вакията За-57 брои на -"Нова ре да бъде 
вия" показаха," че -^ въпреки, 
острите тонове, които са

производственият лиарди динара,, продължава Ма 
план значително увеличихме, а нчич.— С цел тази нело-гичносг 
увеличихме и производителност- ,в цените някак да премахнем по 
та с 2,5 на сто. Все пак, това.не. ловин от пещите пак върнахме 
бе достатъчно да постигнем-е ня на по-евтиния мазут! 
кои по-значителни финаноази ре те оставихме да работят 
зултати, информира ни тези дни лища. В това нестабилно 
Станимир Манчич, директор на може би пак ще бъдем принуде 
нишката тухларница. — Налепи- ни да употребяваме въглища. 
на, остатъкът на дохода от 7 ми- 
лирада динара за нас предстаз- жава нашият събеседник, успе- 
лява добър делов резултат. Спо- шно да се стопанисва в нестабил 
ред думите на Манчич същест- ни ико-номически условия, кога 
вуват две основни причини за- то не е известно ни какво утре 
шото нишката тухлара няма по- може да ти се случи. Законог^ед 
до-бри финансови резултати: пре писанията така бързо се меня- 
каленото покачване цените на ват, че не стига време и да ги 
" изучим е

и за онези, които жела
ят да го видят като наследник 

били на сталинизма, и за всички дру
ги, които. — може би с основа- 

разисквания, а ни прибли телен страх — би. били готови в 
, зително нещо друго; „Нова ре- тези наш самоупрашителен ооциа 

рззия" има свое място в словен 
ската публицистика и ще го има 
и в бъдеще. Никой няма да й ди, в които се стигнало до таки- 
гюдсече корените на излизане, ва размишления, безспорно не 
Ако е и било нещо подобно ка- мислят лошо, само забравят, че 
зан-о, това е била -реакция орещу здравата ръка и реп-ресията, ко-

съзоем основателни — са били Останалисамо на въг 
време

лизъм да приветствуват и мерки 
те на здрава ръка. В отделни оре

— Твърде е трудно, продъл-

наистина неприемливите текстове, гато я приемеш като главен съ- 
Наистина сетнешните разйск- дия, наскоро повече никой не й 

ва-ния за становищата на „Нова дорасва и не сс види краят й. 
ревия" протичаха предимно въз 
основата на части- от спорните

Й. Швайнцер
а те вече не са в 

основа на годишната реализация сила! Тези нови мерки на Съюз(От 2-ра стр.)
ките броеве- на „Ноза ревия" сили. Това остава да бъде роля на заплануваните задачи,
липсваха под ръка. Факт е също на основната организация — из-
така, че при това се дойде до ос тъква Радойко Шулягич, предсе- дс дефинирана и отговорността номическа -нужност и добре е 
човни публицистични отричания дател на Работническия съвет на на самоуправит.елните органи — че са взети. Обаче, не е добре
.а неприемливите становища за Зав-одите „Цървена застава". — подчертава Шулягич. Същевре- че са частични. Сега пак се опо

миналото, сегашното и бъдеще- Имахме случаи частите да бъдат менно трябва да се санкци-они- вестяват нови. Какви?
Ще видим, но струва ми се,

придружиха многобройни ' не може да се допуока. Искали ка при непосредственото решава- че ни вързват и краката и ръце-
или не, трябва да признаем, че не па събранията. Днес много тс и затоза със страх очакваме

текстове, понеже съразмерно ред
ния изпълнителен съвет, колкото 

— По-прецизно трябва да бъ- и да са о-стри, представляват нко

по-силни от цялото, а това вече ра, и отговорността на работното на словенския народ, към ко
ето се
разисквания в общинските и пър

организации -на общсс основните организации на од-ру- често сс случва работещите да как ще стопанисваме през 1987
организа- жения труд мислят почти само не идват на събранията, поради година,

другаде. Особено са би за себе си, а много малко за което нс може да се обезпечи
на съдружието. Затова решенията в кворум, приемането на някои ре-

Средствата тази област трябва дд бъдат яс- шения сс протака, а на работе
щите, които пренебрегават о-с- 

При оценяването на предло- повийте си самоупра-витслни длъ-

Еичните 
тв е но -п ол ити ч еските

Но, това нс са единствените 
трудности
Една от -основните е тази, 
има много в Югославия. Защото, 
както казва Станимир Маичич,. 

да направим Югославия днес е един от най-

ции, а и
ли критични организациите 
Съюза на бойците.
за масова информация в Слозе- ни и прецизни, 
ния за това обстойно осведомя
ваха, както в рамките на чита
телски писма, така и в други при

Бройните становища ство на сдружените организации
на общинските и първичните ор при непосредственото решава-
ганизации на Съюза на кому.нис не в трудовата и сложна орга- сс отнасят към промените в За-
тите обнародва и словенското из низация, и „Застава" твърдят, че копа на сдружения . труд и ги
дание на „Комунист". това предложение е добро, но считат за голям, шанс да сс обез

Общата осъда е била далеч нс трябва да се занемаряла и печи попе минимална икаиомн-
п-рограмна атмосфера, до ко големината на отделни организа- чоска ефикасност на деловите си- _ дко имаме реална иконо- 

би „трябвало" да се стигне ции относно броят на - работни- стоми като предпоставка за ор- м,ии за късо времс 0\це‘ ст0 тух, 
ако у нас наистина е така, как- ците им. ЗСТ нс трябва да изре- ти изпра мото и равноправното ларници ще изгасят пещите си 
то пише „Нова .ровия". П-о повод жда въпросите, по които работ- им включваме в международното но общинските и регионални 
нап-исансуго са могли всички, ко циците трябва да решават иепо- разделение на труда, като при фактори” заради мир е 
ито разисквания около „Ревията" средствено, чрез референдум, това нс се застрашават основите щата" и измислена "грижа" за
подтикна да създадат картина Това трябва да бъде к-омпетеп- на самоуправлението. Застъпват, социалната и егзнетенщюнална
какво е Жито, а какво е къклица. ц-ия на колективите, които сс сс за интензивно укрепване ма- сигурно-ст на (нс)заетитс тухлари 
С това се осъществява и заюпо- сдружават н да бъде уредено с термалната основа на самоуправ- вос пак нам-срят средства да' им 

мисъл от съобщение- основния им акт за сдружаване, ленисто и при това да не се до- погасят загубите И -онова което 
Председателството на ЦК Споменатото мнение напълно пусне тя да ос мецява с второ- е още по-зле това е че заетите 

на СК в Словения. И в приложе съвпада с предложените реше- степенни закони, о помощта па » югославската -индустрия на 
-Нова ревия" е имало ния. -Шулягич. също счита, чеиз- които в досегашната практика строителен материал по заработ- 

и по повод На не- бирансто па делово и самоупра- работниците, сс довеждаха в ас- ката сс намират .на дъното. В «и
шката Тухларница средният мс- 

къде счсш личен доход възлиза шест 
отрасъл ра- милиона стари динара.

Велимир Филиповци 
Миодраг Стонлопич

на нашщ-е тухлари.
че ги

жените изменения, с които сс жио-сти, нс можем
предвижда дветретиноко мнозии- нищо. големите производители на ту

хли -в Европа. До-като ние годи
шно произвеждаме 250 тухли „по 
глава на населението'-', русите 
произвеждат 146, германците 85, 
а англичани. 76.

Трудещите сс ма Заводите 
„Цървсиа застава" най-сериозно

ложе-ния.

:ОГ
ято

мъ

чителната 
то на

иията на
малко жито,
що твърде спорно — зърно на вителио ръководство трябва да равноправно социали-о 
добрбнамерност. Но онова дру- съвпада е приемането на петго- 
гото, което е било съвсем нсопо- дишни развойни планове, тА да живеят или в кой 
лука, така е и казано. Дали ще може у спешността на хората, в ботят. 
бъде прекалено, ако кажем, че ръководствата да се оценява въз

положе
ние в зависимост от-таза

Нолнмир Филнптшч



А Комунист
ДОКУМЕНТИ СТАНОВИЩА НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СКС

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО ГО НА ЦК НА СК НА СЪРБИЯ НА па акумулацията, за която пара' дейности щс се утвърдят специ- 
СЪСТОЯЛОТО СЕ. НА 5 МАРТ 19-ТО ЗАСЕДАНИЕ ОБСЪДИ метрите трябва лреждоврсмон- фични решения.
ИДЕЙНО-1 ЮЛИIИМЕСКМ1Е ВЪПРОСИ В ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ио да се утвърдят и послодова- 
ПОЛИТИКАТА И ИЗГРАЖДАНЕТО НА СИСТЕМАТА ЗА РАЗ- тел-ио да сс прилагат. При това те на обществените договори, 
ПРЕДЕЛЕНИЕ И ВЗЕ СЛЕДНИТЕ СТАНОВИЩА: трябва да ос има предвид, че не самоуправитсдПите

I С цел успешно да сс горео- и диференциация, преди всич- са извършени всички запланува нря и саг^оугаравитслнитс общи
доляват съществуващите слабо- ко в Съюза па комунистите. ни промени в стопанската систс- дктовс за разпределение на чис-
сти И непоследователността в си 3. През 1986 година са увс- ма, а особено че не с обезпече- тия дох.од през 1987 година 
бтемата на разпределението не- лкчоди захващанията за съшмсог но обективизираио формираше муниютитс' ще се застъпват да
обходнмо е да има пълно афир- ни и общи обществени потреби, на цените, на пазара и че не с.а ос приложи принцип, според
м пран е на икономическите зако- с кОето е ослабнало материално премахнати съществуващите го йто никой ;»е ще може да намал
«омерности и пазарните крите- то положение па стопанството, леми дмопаритсти в цените, 
рий на стопанисване. Върху тези През 1987 година тази тенденция Необходимо е по-подробно акумушатипността без същеврс- 
оонови е необходимо възмож- трябва да ос спре. За целта тряб да ,ос определят мерила за. утвър монно намаляване .на оредните 
но по-рано да сс извърши рефор ва да сс следи действуването на ждаваис равнище на иайчниз- бруто лични доходи по зает. Съ- 
ма па системата и политиката на приетите инструменти на данъка кия бруто личен доход на работ що така, одържавапето на дос- 
цените, по-решително да се пре- и облаганията, и според нуждата циците, а съгласно това и усло- топнатото равнище на бруто ли 
махват всички неоправдателни на време да сс предприемат сьо вия за утвърждаване на бруто чнитс доходи по зает, относно 
диспаритети в цените и остана- тветни мерки, включвайки и изо личния доход въз основа на те- техното увеличаване при орга
ните трудности, които не позво сгряното на политическата и. об- кущата работа, като при това. се ишзации, доито през изтекъл пе 
ляват>да се създават еднакви ус ществената отговорност за осъ- полагат усилия последователно рйсд са осъществили по-малък 
ловия' за създаване на дохода и ществяване на утвърдената подай- да се осъществяват заключения- размер на акумулацията от 
за действуванс .на единния юго- тика. та от 24-то заседание на ЦК па средния, може да има само при

ускорено увеличаване размера 
Председателството .на ЦК на на^акумулацията. 

на СКС оценява, че изходни величи ^ 7. Председателството задъл 
голям принос в задоволяването сдружения труд не с в унисон с ни за разпределение на чистия жава всички комунисти да отсто 
на съвместните и общите общес утвърдената политика. Извърше- доход трябва да утвърди Скуп- ят в последователно осъществя- 
твенн потреби да дават онези, но е преразпределение в полза щината на СР Сърбия с решение, ване на тези заключения, от чие 
които имат пс-годеми материал на личните доходи, а засегната е

6, И процеса на подготовки-

сгюразумс-:

КО-

я.ва индивидуалния размер на

4. Разпределението на чие- ОЮК.Славови пазар.
С промените в даначната си- тия доход на акумулация и пот- 

стема трябва да се обезпечи по- ребление в организациите

като инструмент за осъществява- то реализиране до голяма сте
ни възможности, с което съще- акумулацията на стопанството. не политиката за разпределение- пен зависи рационалното израз 
временно ще се създават и една Най-голям принос на това дадо- то из Резолюцията за общество ходване на обществените средс- 
кви условия на стопанисване. ха слабостите в обществените до- по-икономическото развитие за тва, разпределението според ре

2. Работата върху промените говори и самоуправителните сгю 1987 година. Делегацията на ЦК зултатитс на труда и социалната 
в системата на разпределението разумения за разпределение и на СКС в Общсствено-политичес- сигурност на работниците, 
бажно и трудно върви. Най-голе- тяхното лекомислено приопооо- кия съвет на Скупщината на СР 
ми пречки са противопоставени- ' бяване с неприемчиви опнеше- Сърбия трябва да се застъпят да
те материални интереси. Съпро- ния на практика. Затова е нсоб- се вземе такова решение. Това ренции на СК, общинските коми- 
тивггге орещу промените са най- ходимо комунистите енергично щс облекчи по-ефикасно да сс тети а особено в първичните ор 
оилни от страна на онези, кои- да_ое застъпват за премахване на' проведат обществените догово ганизации и конференции на СК 
то независимо от резултатите на забелязаните слабости в общсст ри и самоуправителни споразу- в организациите на сдружения 
труда са завзели добри петиции вените договори и самоуправите мения, конто понастоящем се труд трябва да изготвят конкре- 
в присвояването на дохода. Не- лните споразумения и те последр приемат. тни програми за активност в об-
обходимо е-с акция на комунис- вателно да се прилагат. , с оглед, че все още. не съ- ластга на разпределението и да
тите да се премахват съпротиви 5. Целокупната система на ществуват обективни условия за. създават условия последовател- 
те на всички онези, които се зае- разпределението на чистия доход утвърждаване на единствени па но да се реализират 
тъпват да запазят получените трябва да се осъществява в рам раметри за цялото стопанство в 
преимущества извън осъществе ките «а глобалните съотноше- Републиката необходимо е през 
ните трудови резултати. Това ния между средните бруто лич 1987 година’ да сс прилага пре- 
изисква решителна активност ни доходи на зает и размерите ходно решение, така че за някои

В междуобщинските конфе-

Председателството на ЦК на 
СК на Сърбия редовно ще следи 
и ще подтиква тази активност.

Демаркационнитте линии кото е възможно пои-нтензивна работа, а 
не .на тази работа да се гледа, като че ли 
имаме достатъчно време и да можем да(От 1-ва стр.) премах®ат деформациите и системата да протакаме със сроковете с две или повече 

стане по-ефикасна, по-бързо да се разви- години, каквито схващания и сюгжестии ве- 
ва самоуправлението

телството и становищата на конгресите на 
СЮК търсят огромна творческа рабо-та, 
търсят единна акция, единен идейно-поли
тически подход към конституционните про
мени в целия Съюз на комунистите, търсят 
да не създава обръкване и 
конфронтация поради 
поради липса на чувство за същността 
цялостта на промените. Ако така вземем 
към

и да се преодолее че има. Не би било добре цялата работа и 
отговорност да падне върху плещите

Разбира се, нищо не трябва да раба- конституционните комисии; в работата тря 
тим на бърза ръка, всички проблеми тря- бва да се включат всички обществено-по- 

.предизвикват бва Основно да се съгледат, да ое обляга- литичеоки организации 
незнание, егоизъм, ’

икономическата криза. на

всички творчески
ме върху резултатите на научните изсотед- сили. които имаме в обществото да се 

и вания, да се обезпечи възможио по-демо- намерят «олкото е възможно подобри ре-
— * - . ... „ : - » * * " ”тази -работа, тогава предстоящите кон

но да се развива
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Във фонда за кадри няма средства „Топлини мотиви“ в Белеш
За обезпечаване :на фи

нансови средства за про
фесионални и мреативни 
кадри на сурдулишкото 
стопанство през 1977 
дина е подписано самоу 
правително

Т 1МИИЯ!1!1I
СУРДУЛИЦА

ДИМИТРОВГРАД

да има само 58 000 дина- солидарност на трудови- 
ра. Нито една организа- те колективи, а безспор
ния не е изпълнила за- нО и в 
дълженията, които свое
временно доброволно

За трудолюбивите жен
ски ръце на димитров- 
градчанки и жените от 
околните- места тези дни 
е открит цех по домаш
но ръкоделие „Топлиш- 
Ки мотиви". Именно тру
довата организация „То- 
плишки мотиви" от Пр-о- 
купие, занимаваща се с 
домашно ръкоделие, пре
ди две седмици , откри 
трудова единица в мест
ната общност Белеш.

гат да се включат без да 
напускат работните- си 
места, ползувайки свобо
дното си време през деня.

Незаетите жеяи, кои
то у-становят делови о-тно 
шсния с трудовата еди
ница „Топлишки моти
ви" ще имат всички пра
ва от трудозите отноше
ния, с изключение на пла 
тена годишна п-оч-ивка ;и 
болнични дни, п-ре-карани 
вкъщи.

Инак моделите й преж 
дата обезпечава ТО „То- 
штишки мотиви". Колко 
може да заработят, зави
си преди всичко колко 
плетачните са трудолю
биви. Например за една 
жилетка се заплаща 6000, 
а за зимна 12 000 дина
ра. Заплащането е на спе 
стовна книжка.

. Да напомним, че всич
ки заинтересовани жени 
п-о-обстойни

неспазването на 
критерии за разпределе- 

е нието на средствата.го-
лриела, въпреки ч-е, как- 
то посочва Костадин Мо- 
мчилович, председател на 
Изпълнителния 

орг-амиза- Общинската 
труд - информация- за 

дължение и 
на акцията
до всички в навечерието 
на изготвяне на заключи
телните баланси.

споразум-е- 
за финансиране на 

дефицитни кадри, Прие
ха го

Безспорно на сур-дули- 
ш-кото стопанство за ус
корено развитие ще бъ
дат -необходими -голям 
брой специалисти и кре- 
ативни кадри, като мета- ■ 
лу-рзи, машинни, електро
Н'НИ
обущарски и 
професионално подготве
ни кадри, агрономи ипр., 
за които отделни орга
низации на сдружения 
труд не могат да обезпе
чат необходимите сред
ства.

ние
съвет на 
скупщина, 

това за- 
значението

всички 
ции на сдружения
от стопанството и обще
ствените де-й-н-ости. Спо
ред това споразумение, 
те са поели задължение
то по заключителните ба-

е изпратена
електроинженери, 

текстил-ни
Незаетите ж-ен-и от Ди 

-община
ланси всяка делова годи
на да Средствата' на . фонда 

- за финансиране на дефи
цитни кадри ползуваха 
фабриката за машини и 
стомановлеярна „Мачка 

селскостопанско- 
тър ток-ската трудова ор
ганизация „Власина-про 
лукт". медицинският иен 
тър „Мнлентие Поп-о-вич” 
и други организации на 
сдружения труд.

митровгр адска 
могат, изработвайки въл
нени жилетки, фанели и 
други плетива, плетейки 
п-о дс-мс-в-ете си да зарабо

отделят п-о 1 на 
сто от остатък-дохода в 
този фонд.

В началото 
зирането
има пълен успех, 
с течение на времето все' 
по-малко са 
във фонда. Така 
1977 година бяха събра
ни 637 хиляди динара, 
които главно е внесла 
ТО „Мачкапща", на коя
то кадрите са и най-не
обходими. В момента на 
текущата сметка на фон-

на органи-
му. акцията - типа". 

Обаче
тят значителни средства, 
допълнителни доходи за 
семействата си. Онези жеПоради това е необхо

димо да се възобнови та
зи полезна акция и да й 
се даде истинското място 
в обезпечаването на тол
кова необходимите висо
ко-професионални кадри 
в стопанството и общест
вените дейности.

средствата 
през

ни, крито в течение на 
три месеца последовател
но заработят п,о 43 хиля
ди динара (гарантиран 
личен доход) ще имат 
еъзможност да бъдат тру 
доу-строени, като остана
лите жени в трудовите 
организации, т. е. ще 
имат право на трудов 
стаж, без оглед че рабо
тят по домовете си. Зае
тите пък жени също мо-

сведения мо
гат да получат всеки ден 
от 8 до 14 часа в тру
довата единица; намира
ща се в техническата ба
за 'на „Грация" (втори 
етаж), относно над зала
та. в която се устройват 
сватбени тържества.

Причините за слабата 
заинтересованост за успе 
ха на сЬонца тпябва пасе 
тъпеят в недостатъчната С. М икич

МИНАЛОГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТА 
ТИ НА БОСИЛЕГРАДСКОТО СТОПАНСТВО

(А. Т.)

Расте акумулацията ДИМИТРОВГРАД

Място за малко пазарищеПрез изтеклата (1986) 
година нито една стопан 
ока организация в Боси- 
леградска община не е 
отчела загуба. Деветте 
стопански 
са осъществили общо до
ход 6 милиарда и 226 ми 
лиона динара и по отно
шение на същия през 
1985 година бележи ръст 
119,1 на сто. В структу
рата на общия доход 
най-голямо участие, как-

то и досега има „Слога" 
— 227,6 на сто, „Градже 
винар” — дори 279,5 на 
сто, а най-малко „Напре
дък" — едва 73,7 на сто.

динара 
128,7 на сто. Чистият пък 
доход отчита увеличение 
124.6 на сто и възлиза 
на 806 168 000 динара. От 
това за лични доходи, об 
то и съвместно потреб
ление за 823 души, ков
кото са заети в босиле- 
градекото стопанство, са 
изразходвани 724 075 000 
динара (увеличение 109,8 
па сто), а за разширява
ме на материалните осно 
ви па труда и за резерви 
82 093 000 динара — уве
личение с 450,6 па спо 
(миналата година бяха 
отделеци едва 14 910 000 
динара).

Сн о ред закл юччте л I и г 
те баланси, средният ли
чен доход и стопанските 
организации 
51 288 динара (ръст 99.7 
г:а сто) и в сравнение с 
регионалния среден ли
чен- доход е пОтмалък 
14 530 динара. Най-голя
мо увеличение са отчели 
трудещите се » „Градже- 
викар (199,8 на ,сто), тър
говската 
„Слога" (155,2) и Горска
та секция (122,1 на сто).

увеличение
Тъй като новопострое

ното пазарище в Дими
тровград сс намира срав
нително отдалечено от 
града (при това не съв
сем уредено), ' прието е 
решение да сс направи 
малко пазарище", което 

би сс ползувало през дя
лат-» ссмина. освен в

внително малка, все пак 
компетентните считат, че 
тук има място за 3—4 
сергии, които ще бъдат 
достатъчни за продажба
та на зеленчук, овощия и 
друга 
продукция.

За уреждането на ма
лкото пазарище" са не-

организации
За осъществяването на 

този доход стопанските 
организации са изразход
вали 5 милиарда и 151 
милиона динара 
лченис 117,2 на сто. При 
това доходът възлиза на 
1 милиард и 19 милиона

селскостопанска

уве-

Слога"откри нов магазинп
отиват в Турция за раз
лични видове покупки. С 
оглед па това, магазинът 
е снабден с различни ви
дове прсхрамбсии стоки: 
шоколад, кекс, бомбени, 
хляб, различни сухо-мес
ни изделия и най-различ
ни видове алкохолни 
безалкохолни напитки.

Основната организация
на сдружения труд зани
маваща се с търговия и 

„Слога1-го етили ичарст во 
от Босилеград, неотдавпо 

грани ч но-пропусква- 
пункт в с. Рибар- 

магазин.

възлиза

на
телния
ци, откри нов 
В организацията, откри
ването на магазина обо
сновават с факта, че в

обходпмц 2,5 милиона 
динара, които трябва да 
сс обезпечат от комунал
ното облагане, въведено 
неотдавна. По този на
чин ще .сс премахне .гро
зната картина селскосто
панските производители 
да продават своята про
дукция но улиците на 
града.

петък, когато с пазарен 
ден н когато би се ползу
вало сегашното новопос
троено пазарище.

„Малкото 
ще се намира на празно
то пространство срещу ме 
белишя магазин „Полет" 
от Пирот, относно меж
ду ул. „Маршал Тито" и 
железопътната линия. Въ 
преки че тази площ е сра

1И

Директорът на органи
зацията, Васил Йованчов, 
подчерта, че магазина 
понастоящем в барака, а 
тези дни ще започне и 
строежа на съответна 
страда.

последно време броя на 
минаващита през грани
цата значително е увели
чен и занапред има тен
денция на увеличение. 
Отделно «а онези които 
минават тук границата и

пазарище"

организация

м. я. м. я. (А. Т.)
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МАЛЪК ПОРТРЕТ ПРЕД ПРОЛЕТНАТА СЕИТБА В БОСИЛЕГРАД СКА ОБЩИНА

ОБЕЗПЕЧЕНИ СЕМЕНА И МИНЕРАЛНИ ТОРОВЕМоже и< повече ска община. Обезпечени 
са и почти всички видо
ве семена за зеленчуко
ви растения: цвекло, зе
ле, лук, моркови, домати, 
чушки, краставици и пр. 
както и според мнение 
па специалистите в „На
предък", достатъчно ко
личество семе-трева, око
ло 11 тона.

Според акцисниата про 
грама по пролетна сеит
ба в Босиле^адока общи 
па трябва да бъдат изо
рани и засети около 359 
хектара, от това 4 ха е 
пшеница, 20 е царевица, 
190 е ечмик, 120 е овес 
и около 25 ха е ръж. 
Оовен -гоза и около 100' 
ха ще бъдат изорани и 
засети е различни видо
ве зеленчукови растения, 
както и около 130, от ко
ито 100 ха в обществе
ния сектор, а останалото 
на частния е трева. През 
есента са изорани и за
сети около 76 ха, преди 
всичко е ръж 65 и е пше
ница 11 ха обработваеми 
площи. Васил Антанасов, 
завеждащ по селскосто- 
панство при Общинската: 
скупщина в Босилеград, 
казва, че частично е про
верил състоянието на есе
нниците и че същите са 
добре презимували и ве
че са във фаза на втория 
лист.

та том ос-фосфат и 7 то
на от сорта три петнасс- 
.тици. В „Напредък" каз
ват, че една част от ми
нералните торове — око
ло 20 тона ще използу
ват за собствени потреби, 
за подхранваме на трева
та в създадените през ми 
палата ' годила 
ни ливади, а 
количество е предназна
чено за индивидуалните 
селскостопански 
водители. Обезпечени са 
и достатъчно количество 
различни видове сортни 
семена: около 9 тона 
ечмик от сортата „Ули- 
он” и 8 тона овес от сор
тата „Хоидор" — сорта 
които са се показали ка
то най-доходии на тери
торията на Босилсград-

Пролетиата сеитба п 
общинаМежду участниците в съревнованието за високи 

добнвц в сслокото стопанство от самото начело (вече 
четири години) името на Никола Димитров от Гра
дини винаги е между първите. Така беше и тази го
дина — Никола 'Опечели първо място в производство 
на царевица и второ в производство на пшеница.

— Кой беше поводът 
Да участвувате в сърев
нованието?

— Аз по начало съм 
селскостопански произ- мента има пет крави п 
водител, земеделец, как- пет юнцн. Вече петнаде-' 
то казваме ние. От сел- ест години има трактор 
окото стопанство се пре- а други машини за обра- 
питавам и нигщо друго ботка на своите 4 хекта- 
досега не съм работел. «
Когато ме поканиха да |Й 
участвувам' в съревнова- Я 
името, съгласих се, кол- II 
кото да не откажа. Днес Я 
обаче участвувам, за да 
покажа какви добиви мо-

Босилсградска 
може да започне. Всич
ки необходими и о,смен
ни Подготовки за тази ва
жна обществена задача 
са завършели. Основната 
организация за селско
стопанска дейност „На
предък" и тази година 
обезпечи навреме и в 
достатъчно 
различни видове семена 
и минерални торове. В 
централния, магазин има 
газилите в районните цеи 
тровс вече имат над 70 
тона различни видове из- 

От това, 
оортата 

около 54 тона, 
който и най-много ,се уло 
тробява. Имат обезпече
ни и, коло 10 тона от оор

идватили съпругата му 
с колело в Димитровград 
и снабдяват с мляко мно 
же.ство семейства. В мо-

изкуспвс-
остапалото

КОЛИЧОСТП'0

произ-1

куствена тор. 
най-много от 
КАН

гат да се. осъществят ако 
се прилагат всички необ
ходими . Водопровод за В. БонинциБАБУШНИЦАагротехнически ■ямерки.

— Значи ли това, че 
преди да се включите в 
съревнованиетно не сте 
прилагали 
техника ?

— Казах вече, че от 
малък съм земеделец. А 
добри резултати в ника- ра и още 2, които взима 
къв случай не могат да под наем.
се осъществят ако не се — Не е най-важна на- 
изоре на време, ако не се градата. Важно е човек 
спазват предписаните нбр . сам на себе си да дока- 
ми от самата природа и же колко може да пости

гне с нормална работа, с 
сложи тор. агротехника и с помощта 

роднина агро- на специалистите. А. Т. 
ном по професия, който 
работи в Сремска Митро- 
вица. Него

■Има реални изгледи в посочените села в райо- 
акоро време Грънчар, Мо на на Велико Бонинци. 
дра стена, Мезграя, Ма
до и Велико Бонинци да ления 
разрешат един голям благоустройствена акция 
проблем — водоснабдява ще струва 821 000 000 

• нето. Именно, тези дни 
е подписано опоразуме- 
нме между Общинската 
скупщина в Бабушница и 
Регионалната 
Еителна общност в Ниш 
по водно стопанство 
изготвяне на проектодо- 
кументация за бъдещата 
водопроводна мрежа в

»
Според първите^ изчис- 

тази обемистапълна агро-
■

Н. Димитров динара.
Водопроводът в райо

на на В. Бонинци „вли
за" в програмата по водо 

самоупра- снабдяване на селищата 
в Бабушнишка община, 

за която съвместно реали
зират- „Наисус" от . Ниш 
и Бабушница.

специалистите, 
време не се 
Аз имам

ако на

М А. М. Я.

ПРЕД СЕИТБАТА НА ХИБРИДНАТА ЦАРЕВИЦА• СЪВЕТИ НА АГРОНОМА
го слушам от 

край време и ден дне
шен, макър че и съвети- Царевицата има изключител- ме, защбто семето на хибридна

та царевица е по-дребно от мер- 
кантилната. Най-подходящо вре
ме за сеитба на царевицата е от 

с ' 20 до 30 април. Преди сеитбата 
другите зърнени растения, обез- семето трябва да се запраши с 

' печава и най-виооки добиви. Ка- „Агростемин" и то със 100 гра- 
то храна за добитъка 
значение за получаването на по- 
големи количества месо и мляко, 
от животните пък се получава и 
естествена тор, без която произ
водството на растителните кул
тури е немислимо.

Оранта за царевица трябва 
/ обезателно да става след жътва

та на пшеницата до първия сняг, 
колкото се може по-дълбоко. Та-

Разстоянието между редовете 
при сеитбата трябва да бъде око
ло 70 ом, а в ред трябва да има 
по 4—5 стръкчета, 
ранозреещите хибриди 
обезпечат средно по 50 000 
кчета -на 1 хектар. Окопаването 
на царевицата трябва да се из
върши преди плевелите да се 
развият. Закъснялото 
изисква повече работна сила и 
влияе върху намаляването на до
бивите. При първото 
трябва да се употреби 200 кг 
азотна тор и то преди окопава
нето, за да се смеси торта с 
почвата. Трябва да се води смет
ка торта да не идва в допир със 
стръкчетата, за да не ги изсушва. 
Второто _ окопаване трябва 
стане преди царевицата да се из
неси. Това окопаване трябва да 
бъде по-плитко, защото има за. 
цел само премахване, на плеве
лите.. Между редовете царевица 
като междукултури могат да се 
отглеждат фасул, соя, които вед
но и обогатяват почвата 
В полупланинските райони 
да се засява и ряпа и картофи. 
Не е за препоръчване 
ТИК1В-И, които 
вата.много хранцтелни вещества.

Инж. агр. Вукадии Тодорович

но голямо значение при хране
нето на добитъка с концетрира- 
на храна и царевичак. Оовен то
ва, царевицата в сравнение

те на нашите специалис
ти, които водят съревно
ванието, зачитам. Почте- така че при 

Да сено казано, моите прино
си преди да започне съре 
внованието, не се разли
чаваха много от тези, ко
ито днес 
Също и 
ботата, които 
това: Да съм • поне 
сетина'

стръ

е от ма „Агростемин" от жълта
еийка на 20 грама семе. „Агро- 
стеминът" играе много важна ро
ля подтиквайки развитието на 
корена на царевицата, който по- 
късно е устойчив на суша, по-до
бре използува храната

ке-
осъществявам.

усилията и ра- 
влагам в окопаване

с де-
години по-млад 

сигурно е, че бих „изка
рал" много по-високи до
биви от днешните. Сега 
работим

окопаванеи се осъ
ществява по-висок доход; средно 
около 500 кг от 1 хектар.

Семето на хибридната 
вица трябва да ое подбере

ка изораната земя остава на от- висимост от надморската виоочи- 
крити бразди, за да погълне ко- на и Изложението на позата 
лкото се може повече влага. При Царевицата може да бъде дохо-
50 000Я кгР “ уп011реби Дна култура до. 1000 метра над-
50 000 кг естествена тор на хек- морска височина. На нвдморша

височина от 800 до 1000 
април земята трябва да ое 

трябва ща се завлачи, а пред се- 
I итбата трябва да ое ■ хвърли 

ло 300 кг смесена тор „15:15:15" 
и да се извърши ротиране и на- 
браздване с копачка, за да ое 
унищожат плевелите.
Сеитбата трябва да се

със съпругата, 
но .. . годините натискащ 

В съревнованието Ни-
царе- 
в за-

кола е 
бив на царевица от 6.800 
кг от .хектар, и 5180 кг 
пшеница. От засетите 1,8 
хектара е получил 12 240 
кг царевица, а от 1,6 хек
тара с пшеница — 8 288 
кг. Царевицата

осъществил до-
да

метра
„„ засява хибридът
ЗП-196. На надморска 
от 600 до 800 метра е най-под
ходящ хибридът ОС-247, а 
надморока височина от 400—600 
мет.ра — ЗП-46 А, НС-444 ЗП- 
58 Ц, ЗП-42 и др.

к извър- Ранозреещите хибриди -
ши е добре нагласена .редосеял- дават по-качествено зъпно 
ка, така че на 1 хектар площ не добър царевичак 
се употреби повече от 20 кг се-

В началото на

височинаокоцялостно 
ползува за свои нужди, а 

" °т житото и продава. Ос
вен в производство на ца
ревица и пшеница Никс> 
ла е познат и като един 
от на й-ред овяите снабди
тели

на с азот. 
може

да ое сеятвинаги изсмукват от поч"опо-на Димитровград с 
мляко. Всяка сутрин той от къонозрее-щите.

СТРАНИЦА 8 <.
Братство * 10 април 1987'



ТТЪЯОЛП ^111Тл4*

Започна сезонът на доброволния
В БРИГАДИРСКИЯ ЖИВОТ

младежки труд
и*труд13ЛЦИОННИ И ДРУГИ новини СУ РД УЛИЦА

Нов възход в духа на 

светлата традиция
п™Ипп™?т?«А РАБОТЯТ НА МЛАДЕЖКИТЕ СТРОИТЕЛНИ ПЛОЩА
ДКИ ДОСЕГА СА ПРЕДЯВИЛИ 731 БРИГАДИ
С Деня на младежките 

трудови акции (1 април)
■бе открит 
сезон :на

„Пера Мачкатовац“ на 

МТА, Белград ’87“
® Сурдулишките бригадири ще работят във вто

ра смяна • Залесителна акция в Ново село
През 'Настоящото бри- бригадирки трябва .да за- 

гадироко лято младежка- лесят 100 ха голини и да 
та трудова бригада „Пе- прокарат 6 км път. Бри- 
ра Мачкатовац" от Сур- гадирският стан 
дулица ще работи 
втора смяна на 
ката трудова акция „Бел
град '87".

ще се
във помества з новоселското 

младе^с- училище, в което ще бъ- ' 
дат създадени условия за 
съвременен културно-за- 

Сурдулишката младеж -Завей живот на бригади- 
има амбициозни планове 
в областта на местния 
доброволен труд. И тази

тазгодишният 
доброволния 

младежки -труд в нашата 
страна. Открит е оезон, 
който трябва да сложи 
край на някои неблаго
приятни тенденции в бри. 
гадирокото движение у 
нас, сезон на нов възход, 
на младежкия труд в ду
ха на светлата му тра
диция.

Какви новини ще бъ
дат въведени в тази о5-

рите.
Организатори на мест-

.ната трудова акция в Но- 
'година ще бъде органи- / во село са общинските 
знрана трудова акция по конференции на Съюза 
залесяване в Ново село.
Две трудови бригади с 
общо 120 бригадира и

на младежта и на Дви
жението на горяните.

К. Г.
БОСИЛЕГРАД

ПРМШТИТОГРАЛ,(*л Пьрвоапрнлска акцияСласт на младежкото ан- 
' гажиране?

• Премахва 
нието „съюзна", 
ликанска" и „покрайнин- 
ска” трудова акция. За
напред всички акции в 
компетенция на Съюзна
та конференция на 

се наричат 
„младежка трудоза ак
ция".
• Намалява се броят на връзка 
младежките тоудови ак
ции в Югославия. За ра-

1 СКОГиьЕ

асе назва-
„рспуб- Със звездички са посочени ме

стата където ще работят бри
гадирите

> Първи април — Денят 
на доброволния младеж
ки труд и тази година 
бс отбелязан с редица 

• Ще бъдат въведени манифеотации, 
и промени в системата 
на награждаване и при-

нувани и в някои трудо
ви организации, но. лошо 
то време осуети реализи
рането им. Някои от те
зи акции ще се прозедат 
по-късно.

труд на бригадирите на 
всички акции. Затова 
..угасват" всички акции.

органи
затор на които бе Об
щинската конференция 
на ССМ в Босилеград. Бе 

бригадир- организирана едиодие®- 
Ембле-

СЮС.М ше По повод Деня 
броволния 
труд в Босилеград бе ор
ганизиран турнир по фут 
бол на малка врата, в 
който участвуваха чети
ри отбора. Членовете на 
СКХД „Младост" и фол
клорната секция към пър 
Емчната младежка орга
низация от село Райчи- 
ловий изпълниха култур
но-забавна програма. В 
препълнената 'зала на 
Културния дом в Босиле
град тс се представиха с 
хумор, народни танци и 
песни и пр.

на до-кс-что не изпълняват кри- съждане на признания, 
териите на СЮСМ във Най-високото

с бригадирския ско признание —
стандарт и количеството ма „Велко Влаховмч"
и качеството на работа-

младежки
нп трудс-ва акция, в коя-

'то участвуваха младежи 
занапред ще се присъж- ,л девойки- от образова
ла на най-добрите брига- телния нгмтъп Мган Ката.злика от лани, косато 

бяха организирани 59 съ
юзни. републикански и 
покрайнински акции, та
зи година в щангата стра-

• За всички младежки
трудови акции ще бъде ® ГЬо-крспо ще сс свър- 
утЕърдсна единна плат- зват „класическите" и из Гов”, .младежи и девойки
форма за обществена дей следователските младо- от градския актив и вой-

жки акции, С по-голяма ницн от граничното по-
смелост що се Организи- деление. Младите ночис-
раг международни мла- тиха улиците и тротоарн-
дежки лагери. Освен в тс, площадките пред по-
Словсния, през това лято щата и магазина „Нама"
ще ги има и във Войво- и кея па Добрндолския
дина (Палич и Златна поток. Доброволни мла-
долина). дежкп акции бяха запла-

дн на цялата акция. рДИГаНО ОСНОЕНЮТО учи
..Георги Лимитните

.40 АКЦИИ

„Банялука“, „Босаиски Петровац“, „Неретва", 
„Сутйеска", „Сараево" и „Тузла — Зворник“ (СР 
Босна и Херцеговина); „Титова гора“ (СР Черна 
гора); „Скспйе“ и „Титов Белее" (СР Македония); 
„Титова Митровица" (САП Косово); „Делиблатски 
пясък“, „Кикинда", „Нови Сад“, „Палич" и „Пар
тизански -път" (САП Войводина); „Буйщина", „Ад- 
риатик — Задар“, „Ясенсвац", „Киин“, „Кухина", 
„Междумурие", „Осиек“, „Пожегска котловина^, 
„Сисак“ и „Вуковар" (СР Хърватско); „Козянско", 
„Горичко", „Горянин", „Словенске горице" и „Су

ха крайна“ (СР Словения); „Белград“ „Гсрдап", 
„Ибър", „Копаоник", „Медведжа“, „Смедерево“, 
„Ниш“, „Пещер", „Подринье — Колубара“ и 
,’власина“ (СР Сърбия без покрайнините).

М. Я.
ДЕСЕТ ГОДИНИ ПА СМТА „ВЛАСИНА"

Нови гори ма 8000
И тази година млади

те от всички краища па 
пашата страна' през ля
тото ще сс съберат н;( 
съюзната младежка тру
дова акция (СМТА) „Вла- 
си.ча Н~" Активностите' 
за определяме па площи
те ей залесяване и изра
ботката па проекта са 
приключили.

, Очаква се участието та 
18 бригади с около 900 
бригадира, които през 
юни, юли и август , ще 
залесят около 8000 дека
ра пови площи и ще по
пълнят с нови фиданки 
старите насаждения, Ед
новременно ще прокарат 
път на дължина от десе
тина километра.

хектара
Инвеститорът на тази 

акция с Горската секция 
от Босилеград, а органи
затор Междуобщикската 
конференция на ССМ в 
Южноморпвски регион от 
Лссковаи.

недалечната 1977 година, 
когато на Влагата по 
втори път започнаха тру 
довП акции (първия път 
бяха акциите за изграж
дане па Влаеинското езе
ро (язовир), относно Вла
си и ските в од оцентр ал и), 
а разбира сс и повод да 
сс преизпълнят тазгоди- 

. шиите запланувани зада-

Б ри га дирите 
и през тазгодишното брипоет. Всяка акция тряб

ва да отдели най-малко 
10 на сто от запланувана
та заработка за обогатя
ване на културно-забав
ния живот, организиране 
на курсове и пр.

на ще. бъдат организира
ни 40 младежки трудови 
акции. На тези 
ще има работа за 
бригади, но интересът на 
младежта е много по-ви
сок : намерението си да 
работят «а , младежките 
строителни площадки до
сега са предявили 731 
бригади.

• Тази година трябва 
да се материализира дъл 
гогодишният 
към приблизително една
кви условия за живот и

гадирако лято ще бъдат 
настанени в 
лагер „Станимир Велко
вци — Зеле", който цс на 
мира па брега на Власи- 
пското езеро.

Съюзната

акций
младежкия682

чи.
Инак през изтеклите 

девет, години бригадири; 
тс от всички краища на. 
страната, укрепвайки бра 
тството и единството, на 
терените на- Власнкокото 
плато са залесили с иг
лолистни фиданкипрнбли 
зително 90 000 хектара.

С. Микич

• Организаторите на 
дадена акция могат да 
съкратят смяната от че
тири на три седмици, ра
збира се, доколкото съ- 
кращавансто не застра
шава изпълнението на 
плана.

младежка 
трудова акция „Власина 
87" тази година ще озна
менува 
ма съществувание и успе
шна работа. Това ще бъ
де удобен повод да ' се 
възкресят

десетгодипшнна

стремеж

спомените па
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От ГОДИШНО ОТЧЕТНОТО СЪБИРАНЕ 
БАБУШНИЦА (Културна хроника

ДИМИТРОВГРАД

НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ В

Постигнатите резултати - подтик 

за още по-добра работа Две репризи на 

„Радован Трети“
„Сред най-добрите в 

региона, а в републиката, 
сред по-добрите", С така
ва оценка председателят 
на Междуобщикската ор
ганизация на Червения 
кръст в Ниш Драгата 
Попович оцени работата 
па общинската организа
ция на Червения кръст в 
Бабушница на проведена 
та годишна отчетно-из
борна конференция на та 
зц организация. Че тази 
оценка не е от куртоа- 
зен характер и че са по
стигнати наистина хуба
ви резултати, ще си по
служим с данни от отче
та и разискванията, ста
нали на събранието. Те 
по най-добър начин илю
стрират работата на тази 
хуманна 
Кой например в 1986 го
дина е организирал тол
кова акции, като „Първа 
помощ на пътя", „Защи
та на остарели лица в 
движението", „Другар на 
друтаря" и др. акции на 
солидарност? От отделно 
значение е фактът, че с 
разширяването и масови
зирането къргът на съ
трудниците и активисти

те, а преди всичко сътру- по-назад и в акцията но 
дничсствофо със Секрета- оказване на помощ па за 
риата за вътрешни рабо- страшен и лица извън об- 
ти в Бабушница, образи шината. От Бабушнишка 
гателния център „Бук Ка община е изпратена по- 
раджйч" и със Здравния мощ па Беочим, Алскси- 
дом. нац, Раковац, дори и 'в

Успешно е организира- далечна Колумбия, 
на и акция по масовизи
ране на доброволното 
кръводаряване. Броят на 
кръводарителите в 1986 
година е увеличен с 20“/о 
в сравнение е 1985 годи
на, Кръв са дали 48-1 ду
ши, което е значителна 
бройка за една малка об 
щниа, каквато е Бабуш
ница, На доброволните

рата рсприза бе за граж
данството.

Според обща 
рсприЗнитс 
пия бяха на по-високо ка 
честно, 
на опази, присъща на цре 

■м морните 
скованост как ще се уста 
нови контактът с публи-

Слсд премиерното пред 
ставлеиис па 11 март на 
пиесата „Радован Трети", 
па 2-1 март се състоя пър 
вата рсприза, а. на 3 ап
рил още една рсприза. 
Сравнително , младият те 
анралон състав па самодс 
йния театър „Христо Бо 
тев" и с тази пиеса пот-

оценка
прсдстанлс-

тъй като изчез-

прсдставления
Заслужава да се отбе

лежи и това, че сериоз
но се е работило и спай- 

Чорвониямалките 
кръст и в настоящата го 
дина се очакват още по
добри резултати.

в

Включвайки се и в об
ществената дейност, във 
всенародната отбрана, вкръводарители са връче

ни 81 сребърни грамоти,, училищата са организи- 
46 „златни капки" и 17 рани курсове гю първа 

помощ, В отчета за изте
клата година беше отче-

златнн грамоти.
самопожертвовател- 

ната акция, която също 
е била добре подготвена, 
са били събрани 460 чи
фта обувки и 224 640 ди
нара. Също така много е 
направено и в 
то на помощ на социал
но застрашени лица. Та
ка на 13 най-застрашони 
лица в общината е обез
печена помощ от 113 170 
динара. Не се е останало

организация. В
тено, чс средствата за ма 
сова информация, добре 

акциите на 
а посо-

От премиерното представление
са следили 
Червения кръст, 
чен беше и в. „Братство", 
който в 1986 година ре
довно е писал за дейно
стта на тази организа
ция, като по такъв начин 
е съдействувал за 
ляризирането на дейност 
та й и е допринесъл в 
информирането за 
ността на Общинската ор 
ганизация на- Червения 
кръст.

върди високото си' рено
ме, с което се ползува 
сред любителите на теа 
гралното изкуство в Ди
митровград.

И трите пъти пред по
чти препълнената зала на 
Културния дом димит
ровградските самодейци 
играха убедително. Пър 
вата реприза бе дадена 
за заетите от димитров
градските стопански ор
ганизации, докато вто-

ката.
Че „Радован Трети" е 

успешно театрално пред
ставление потвърждава 
решимостта на самодей
ния театър „Христо Бо
тев" именно с това пред 

участвува 
прег-

оказване-

стопу- стаЕление да 
на Републиканския 
лед на театралните само 
дейци от СР Сърбия, ко
йто ще се състои 12 
рил т.г. в Долсвац.

актив-
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ЗДРАВНИЯ ДОМ В БОСИ
ЛЕГРАД ал-

Ст. Н.Ваксинацията е най- 

добрата преваитква
Накрая беше 'избра

но ново председателство 
от 11 души, 
лен отбор от 3 
председатели .на

Накратко от културната дейност в 
Босилеград

надзирате- 
души.
секци

ите за социални въпроси, 
за здравно просвещение, 
за работа с подрастващо 
то поколение на Чсрве-, 
ния кръст и по всенарод
ната отбрана

• В ЦЕНТЪРА ЗА КУЛТУРАВсяка целенасочена 
превантивна мерка «е ря 
дко е по-ефикасна от ка- 
къвто и да е вид лекува
не. Затова в Здравния 
дом в Босилеград, по
край другото.

време и третият после
ден кръг. Онези деца, ко 
ито по един или 
начин не са ваксинирани 
в първия кръг, могат то-

Центърът за култура в 
Босилеград, като

Ще „Георги Димитров" 
основен в Босилеград 

ват,
мида се проведоха общ 
ински състезания и излъ 
чиха състезатели за меж 
дуобгцинските състеза

ния по биология, химия, 
и география. За между- 
общинското
по биология се класира 
ха: АЛЕКСАНДЪР ТРАЙ 

на КОВ от Горна Любата, 
са СНЕЖАНА АНГЕЛОВА 

от Горна Лисина и ЖА- 
др-ужес- КЛИНА 

ВИКТОР
НОВ от Босилеград всич
ките от осми клас. На съ 
стезание-то по химия бо- 
сгалеградското

друт. приюноч- 
През миналата седносител на културната де 

йн-ост в общината. урпе
шно реализира заплану
ваните през настоящата 
година задачи и активно 
сти. Особено, когато ста

и общест
вена самозащита. За пре
дседател общинската 
ганизация на Червения 
кръст беше избран Ми- 
ле Николич,
Здравния дом 
ница, който беше избран 
и за делегат на Скупщи
ната на Червения 
на Сърбия. За

ва да направят във вто
рия, което родителите 

и трябва да
отделно

внимание посвещават 
на този вид здравна за
щита, особено когато ста

ор-имат в пред
вид.

Да кажем и това, че 
след трите ваксинации 
против поооченте зарази
телни болести, според пла 
на в Здравния

ва дума за културната ак 
тианост в областта на му 
зикалното изкуство. От 
началото на годината до 
сега

ва дума за защита на де
цата, които са и най-чут 
ствителни на различни за 
разителни болести. Затуй

лекар го 
в Бабуш- състезание

дом, ще
и ваксинирането на деца се проведе и против за- 
та, преди всичко на най- разителните болести: дре- .. 
малките, още от ражда- бната шарка и заушките, МежДУО'бщинската орга- 
нето им, е ежегодна за- болести които също така низайия на 
дача на Здравния дом. най-много- се явяват при кръст бяха избрани Ми- 

В Здравния дом в Бо- малките деца и които, {Р?0 ВиДа'ношч, Слободан 
силеград, ни уведомиха, ако навреме не се пред- Момчилович, 
че тазгодишната им ак- приемат съответни мер- Ст°янович и Милован 
тивност във връзка с ва- ки, могат да имат тежки Младеновци. На 
ксинирането на децата от последици. , 
заразителните

в организация 
центъра в Босилеград 
гостували четири 
бли и театрални 
тва и воичките бяха твър 
де добре посетени. Това 
потвърждава, че 
то на любителите 
зикалното 
годно се увеличаваха. А

кръст 
делегати в ансам-

ВАСИЛЕВА и ' 
КОНСТАНТИ-

Червеиия

число-Марина на му- 
изкуство еже основно 

училище ще застъпват: 
СЛАДЖАН ДАВИДКОВ 
от Долна Любата МИЛА 
ЧКО ЙОВАНЧОВ от Бо
силеград и ЛЮБИНКА 
ЗАРЕВА също от Босиле 
град. а по 
ОЛИВЕРА 
Босилеград и ДОБРИ КО 
СТАДИНОВ от Горна Лю 
бата, ученици 
клас.

отчетно-
изборното събрание на как и да не, когатоболести: 

пертуксис (голяма каш
лица), тетанус, дифтерия 
и детска Парализа е

гос- .Следва да отбележим 'общинската 
и това, че благодарение 
на у спешността и 
матичкостта

-организа- 
кръют

туват и такива 
певци както: Хаяка Пал 
дум, Бобан Здрагоюогоич, 
Таня Паунович, Зорица 
Брунслик и

народниция на Червения 
в Бабушница 
ваха и представители на 

общината всички обществено-ноли-

систе- присъству-в в акцията, 
отделни видове заразител 
ии болести в

ход и първият кръг успе
шно приключи. Ваксини
рани са близу 200 
което в проценти изнася 
над 77 на сто, - Тези 
ще започне

пр. география: 
НАСЕВА отдена. са на изчезване, което е 

от особено значение не 
дни само за Босилегр адска об 

Щина, но и за общността
м. я.

тичеоки организации и 
на Общинската скупщи- ® в основното УЧИ 

ЛИ ЩЕ „ГЕОРГИ дими 
ТРОВ"

Общинските 
ния в основното

на.и втория 
кръг ваксиниране, а след от седмини. състеза-

учили-А. Андреевич
М. Я.СТРАНИЦА 10
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ИЗ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕН 
КОНТРОЛ КЪМ ОС В БОСИЛЕГРАДШизическа култура РЕГИОНАЛНО СЪСТЕ

ЗАНИЕ ПО СПОРТНА 
СТРЕЛБА Засегната е окопната средаТО „Димитровград" най-добър в региона Босилеград вече не е чист град и околната 

среда е засегната до тази степен, че всяка пб- 
нататъшна небрежност може да предизвика по- 
големи трудности.

Димитровград на 4 ап
рил беше домакин Текс От Ниш с 448 геръ- със .163 кръга, трето —
тонално състезание ™ II' ■ тК^° трето място Сузана
спортна стрелба в рамГ 429 кръгГГт™” ° ' ”П^РВИ МЗЙ"' Пирот'*ве

тгте\гои°—инеоко-.адорт в мъжка ковкурдация отбора 
попутга^т. зона, или беше много по-оилва. От
ши на ООГТРеЧгВИк”Сре 12 Отбора най-добър бе-щи на ООСТ в Сърбия". ше отборът на
Проведе се състезание по тровград" с 612
стрел а с въздушна пуш- второ> място зае отборът
ка за жени и мъже, в на МИН от Ниш с 603
което участвуваха отбо1 
ри почти от 
щини в Нишки 
Състезаваха се 12 
и 5 женски отбора.

на ре- Влаткович

Констатирайки159 на хората. Затова не са
мо, че граждани изхвър
лят боклук там където 
им е „най-подходящо", 
но това правят и органи
зации на сдружения труд.

„Напредък" на 
пример, отпадъчните ма

това,
Комисията за обществен 
контрол към Общинската 
скупщина в Босилеград 
преди няколко дни от
прави иск до Общин
ската скупщина като по- ООСТ

кръга, докато от 
на. „Димитров

град" най-високо се кла
сира Йованка Иванова 

„Дими- със 148 кръгове. Примъ- 
най-виоо.юо се 

класира Радослав Дитго- 
вич от МИН със 173 кръ 

. га, второ място зае

кръга; жете

търои от делегатите й (оч 
а;юва се сесия да се про
веде на 20 т.м.) да вземат 
решение и мерки за по
добряване 
града и

кръга, а на трето място
се класира ‘отборът на Тодор Алексов от „Дими 
СВР от Бабушница с 532 тровград" със 168 кръго- 
кръга и т. и. ве. трето — Милисав Ве-

и - в отделното класиране, лкович от МИН със 163
В женска конкуренция за жени, най-високо се 

най-успешен “беше отбо- класира Миряна Соколо- . 
рът на - „Първи май" от вич--от „Първи май" —
Пирот -в - 468 ; кръга; 1 на Пирот със 164-кръга, на- 
второ -място се ■ ■класира - второ- “място : е“ Любимка 
„Ратгат Павлович" — Ни-

ФУТБОЛ: РЕГИОНАЛНА ДИВИЗИЯ — НИШ

териали от кланицата си 
не изхвърля на съответно * 
място, но в поточето на 

чистотата .в Изшрщица или край Дра 
околността му. говищица. Опаснсхпта от 

Без оглед, че положение: заразителни болести и от 
то нс бива да' се драма
тизира..(поне засега) оп-

всички об-
регион.
мъжки

кръга, и т.н.
Победителите получа

ват. право да се състеза
ват в Бор. •

замърсяването на жизне
ната среда е още но-го-

равдаемостта на постъп
ката на членовете на ко- че отпадъчните материи 
миси я та е; още п о-гол яма • разнасят кучета и котки, 
ако се'има предвид, че . Членовете 
Босилеград и околността 
му имат; всички налични 
при-родни условия да бъ
дат чйсти и безопасни по 
здравето ,на хората.

лямо ако се има предвид,

' Янйч о т-.РГйтекс" в Ниш Д. Ставров
на комисия

та предлагат и няколко 
конкретни
всред които и: санитар
ната и комунална .инспек-. 
ции да предприемат мер- 

Поради неподържане ки за поддържане на чи
на чистотата често доха- стотата, а комуналната 
жда до заразителни боле организация „Услуга" да 
сти, даже и епидемии — . мени сегашното (непри- 
казва се в информация- емчиво) отношение към 
та на комисията. , Чисто- задачите си и да обезпе- 
тата не само че не подър чи специално возило за 
жат граждани, но и ко- боклук. При това се пре- 
муналната организация длага „Напредък" да ре-' 
„Услуга", а и санитарна- ши въпросът с отпадъч- 
та и. комунална инспек- ните материи от клани- 
ция не предприемат съот цата си, както и да се 
ветни мерки жизнената изучи възможността за 
и околната среда да ста- формиране на нова лока- 
не безопасна, по-здравето . ция за депония.

решения,Слаба игра във второта полувреме
„СЛОБОДА" (Г. Врежина) — 
-„„АСЕН БАЛКАНСКИ" — 4 : 0 (0 ; 0)

Горна Врежина, 5 ап
рил; игрището на „Сло- 
бода", теренът неравен, 
времето приятно за игра.
Зрители: 200 души. Гол
майстори: 1:0 — Дамя- 
нович Зоран в 53 мину
та на 2:0 покачи Гради- 
мир Митич в 61 минута, 
на 3:0 пак 3. Дамянович 
в 77 минута, а крайния 
резултат постави Ивица 
Пауновия в 88 минута.
Жълти картончета: Звез-

лувремета. В първото го
стите от Димитровград в 
равноправна борба, дори 
имаха и известен превес, 
но резултатът остана на- 
равен. Във второто полу
време на терена същест- 
ствуваше само домашния 
отбор, който с четири ху
бави гола нанесе ката
строфа на „А. Бал,кан- 
оки".

На 12 април в Дими
тровград ще се срещнат 
„А. Балкански" и „Един
ство" от Бела паланка.

Д. Ставров

Дан Здравкович („Слобо- 
да) и Милован Тодоро- 
вич („А. Балкански"). Съ
дия на мача: Воислав 
Маркович — Ниш, отли
чен.

Футболистите на 
Балкански" загубиха и 
третия- мач тази пролет. 
Този път загубиха - от 
младия, но амбициозен 
отбор на - „Слобода" от 
Г. Врежина с 4:0. Този 
мач има две различни по-

„А.

В Б.

На 12 април 1987 година се навръшват 6 месеца 
от внезапната смърт на нашия обичан съпруг и 
баща

МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ ГРУПА „К>Г"

Два гола на Владимир Чипев днани
Велинов„МЛАДОСТ" (Босилеград) :

„МЛАДОСТ" (Сувойница) 3 : 0 (2 : 0)
Босилеград, 4 април 1987 година. Игрището „Пе- 

скара" край Драговищица. Времето и теренът под-
Голмай-

иа е и реално с оглед, 
че футболното първенст- 
тво (пролетния полусс- 
зон) току що е започна- милиционер от Босилеград

Съдбата ненадейно и 
много рано го отне от на
шите прегръдки, когато най- 
много ни беше необходим 
и остана празно място в 
нашия дом, а в сърцата те
жка болка и тъга.

ло.ходящи за игра. Зрители около 200 души. 
стори: В. Чипев в 40 и 85 минута и Г. Иванчов в 44 

Съдия на орещата Д. Цвсткович с помощ- 
Стефаиович.

Двата гола футболис- 
стите на „Младост" отбе
лягаха към края на пър
вото полувреме. Първият 
отбеляза В. Чипев, слсд 
една добра комбинация в 
която участвуваха пове
че футболисти в 40 ми
нута, а на одма минута 
др края на полувремето 
Г. Иванчев, след добре 
изпълнения ъглов удар 
на М. Манасисвич.

По-голяма част от иг
рата и през второто-по
лувреме бе равноправна 
с малък превес на дома
шния отбор. Гостите има 
ха една-дюс гол шанс и, но 
футболистите от напада
телния ред ме бяха- иай- 
маходчиви.

Третият гол отбеляза 
рите па „А. Балкански,") повторно В. Чипев в 85 
ще играят ма 11 април в минута, който и в тази 
Димитровград срещу от- среща изказа своите .ре- 
бора на „МИН—Яслре- пЛизатороки споорбио- 
бац" от Ниш, сти. М Я.

минута,
НИЦИ: С Цвсткович “и Д.

резултат от 3 : 0.
Инак, що се касае до 

играта, тя бе по-добра 
през първото, отколкото 
през второто полувреме. 
Може би това е последи
ца от все още недостатъ
чната физическа пбдгото 
вка на двата отбора. То-

След поражението във 
втория кръг от отбора 
ка „Минералац- от Пре- 
деяне, футболистите на 
„Младост" от Босилеград 

смогнаха
Тежка е истина, чс обичаният Анани вече не е 

между нас вече 6 месеца; но в сърцата на неговите 
пай-мили вечно щс живее и ще се гордеем с него.

11а тази дата в 11 часа ще посетим неговия гроб, 
ще го залеем със сълзи и окичим с цветя.

Поканваме всички роднини и приятели да при- 
съствуват на помена.

Опечалени: съпруга Василка, син Саша и дъщеря
Весна, множество роднини и близки

в третия кръг, 
сили и срещу футболиг- 

„Младост" от Су- 
наложиха с

тате на 
войница сс

ФУТБОЛ — ПИОНЕРИ

Пнротчанци се реваншираха
„Раднички" —- 2:3 (1:2)„А, Балкански"

ф Ако вашият сенгрюп — септична яма не 
с|>у 1ИК.Ционти.ра, не всмуква фе,кална вода, отне
сете сс към рпълиомощеиата фирма „СОЛАР- 
ТЕРМ’, която гарантирано -спречава всяко по
нататъшно ,пъл «еи е.

Изработваме и' нови. септични ями (сепгро- 
пн) е дългогодишна гаранция. Вършим н със- \ 
димяваие ма септични ямр с централна канали
зация, Тел.: (018) 716-105 и ТСЛ„ (018) 324-864, 
Мжсимошч, Ниш, ______________________________

окият отбор на „А. Бал
кански" е младия трень
ор Нов-ица Алскоои доста 
обещава. \

Следващия мач ни-оше-

Лионбрският отбор на 
„Асен Балкански" от Ди
митровград загуби пър
вия мач в пролетния дял 

■първенството срещу 
отбора на „Раднички" от 
Пирот с 2:3. Главна при 
чина за' поражението с 
слабият вратар па домат 
ния

на

отбор. Инак пионер-
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КАРИКАТУРЕН ЕКРАН

тм
\

Онядън доби писмо оди бай Вене: 
„Маичо, я ела при нас, доста си сс разсо- 
дувал по Цариброд, И у Босилеград чс 
има што да удариш на рабушо. Ама кига 
ио-йдсш, да си понесеш чадър да не найи-
СИСШ ..."

Истина тия дни Ниша ни удави, па си 
рсюо иейе лоше да си понесем чадър. Мо
же у Босилеград повече да пада.

Вати возат та у Ниш. Од Ниш потра- 
жи босилсградсйият аутобус. Качи се, гле
дам народ пълно и сви разапели чадърйе 
уиутра. „Чекайте бре, човеци, защо сте 
разапели чадърйе унутра?" — пйтуйе.ч, а 
они се поусмивага и си )1уту.

Пойдомо и къмто Лесковад поче да 
сипе ко из рукав. Тамън ме поунсла дрем
на, «а изедпуш кока некой исипа ведро из 
главуту ми. Сспну се я и гледам: оди кре
ват у аутобусат тече вода.

Сгъргушил се народ поди чадърйе и 
йути. Поодзърну се, па и я отвори чадърат.

— Е видиш ли защо не затварамо ча
дърите! — рече йедън од н>и и утъну у 
шубаруту.

— Нали требеше интеграции да прае. 
Тъгай нсма да дърндайу абутобуси с про- 
бийсни крововс . . . '

— А има си йедно правило у Босиле
град: Ни коска глоджат, ни на друг я да
ват — пак се яви ония с шубаруту . . .

Най-после некико дойдомо до Босиле
град, премързли, издзебли и помодрели ...

На аутобуокуту ме дочека бай Вене.
— Ама ни наципка, пройисомо бре, 

бай Вене!

— Има доста пробисналн работи тука. 
Вндиш ли ония тамо? И они киснат, чекат 
да дойде откупчик да 
ама он ннкако да дойде. Че станат япъи- 
щата овци...

ЛОТОМАНИЯ Порица Илиев

Заплеснал се БЛЯСЪЦИ НА ОСТРОУМИЕТО

БъбривостЕдин наш димитрозпрадчанин на преклонна 
възраст отишъл в Белград по някаква си своя ра
бота. На връщане на белградската железопътна 
гара чакал ;,Панония". да се завърне в Димитров
град. Тъй като имало доста време, започнал да се 
вглежда в чакащите пътници.

По едно време по перона минавал един мла
деж, с дълга коса, обици в ушите, с оцветена коса, 
зараейал в голяма брада . . .

— ,,Я па тия"! — казал нашият съгражданин.
След известно време минала девойка, цялата 

в грим, с къса пола, в геена блузка....
— ,.Я па тая"! — пак казал той.

По едно време потърсил на коловоза влака, за 
Димитровград, койгго вече набирал скорост.

— „Я па я"! — извикал и хукнал да гони

в Много да говориш и много да
Софокъл

кажеш — не с едно и също нещо. 
ф Бъбривостта е болест на възра
стта.

Б. Джонсън
ф Отличителният признак на голе
мия ум с, чс казва много с малко 
думи. Ограниченият ум, напротив, 
притежава дар много да говори и
нищо да ,кс казва.

Ла Рошфуко
ф Бъбривият човек е като разпеча
тано писмо, което всеки може да 
прочете.

П. Бауст
ф Дългата молитва и дългите езп 
ци и богу не са драги.

Каравелов
влака.

Записал: Ст. Н.
Егоизъм

Анекдот Да живееш само за себе си — 
това не може да се нарече живот.

Менандър
Който обича' само себе си, оби

ча един лош човек.

Злите езици разказват, че тази история 
случила в Сан Тропе във вилата на Брижит Бардо. 
Новата прислужница никак не й харесвала. Тя не 
можела да готви, навсякъде било мръсно. Разяре
ната

се

Т. Фулер
Егоистът записва с мастило сто

реното му зло и с молив — сторе
ното му добро.

господарка се приближила до една покрита- 
с прах маса й след малко залитала прислужницата: 

— Ако мр-жете, прочетете
продадат япьшца.

какво написах в
праха!

С. Сюгер
това е ро-Прислужницата се приближила, погледнала и 

студено казала:
Пише се „мръоотия", а не „мърсотия"!

А тая младиня по улицете кво лраи? 
— И они Ьианат,

Мнодзина се

Личният егоизъм — 
дан' баща на подлостта. чекат работа... 

понадаа че найдат работа уМ. Горки
цехо на, Електрониката - 
ядац! Конкурсо направен тека 
ма слийи на

индустрия, ама 
само що не- 

тия кои че примат ... И сега 
младите Ьиснат по „Кин-стан" .Има времеМ.Я6ТРОВ --------------------------------------------

а
А тия народ преди олщинуту за 

кикво па он Ниш е?

Чекат службениците да се върнат от 
пазар и лауза ... А видиш оногова тамо. 
Това с шофер. И он Ьисне, чека да му 
върнат колата Функционерите сами си 
возат, па човеко чека да си заработи лебо...

„Брей, ама Йисну босилеграджа!ье. Ега 
лоизррейе сънце, та да згрейе тия народ!"

реко ай я наум, па вати бай Вене под 
руку и пойдомо къмто „Кин-стан" да 
позагрейемо с по йедну л>уту.

■Г вене, 
гЦългосрочялпя ////Х///7/УX / /■ /

се
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