
С указ на президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 
дателство „Братство е удо-

Ордеи братство и ^ 
единство със сребърен венец 
за особени заслуги в област
та на информативната и гра
фическа дейност и за при
нос в развитието на братст
вото и единството между 
нашите народи и народности

година из-

стоено с
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КЪМ 27 ЮНИ —
ДЕНЯ НА САМОУПРАВИТЕЛЯ

иитннчешн ти е неиш В този брой:
Актуален момент за България

По повод 27 юни - Деня на 
Иосип Броз Тито 

за неговото отношение

ф Законът за работни
ческото
беше един от най-круп
ните, а може да се каже 
един от историческите ак 
гозе в развитието на на
шата социалистическа де 
мокрадия, акт нродикту- 
ван и от нашата общест
вена потреба в'по-нататъ 
шния етап, т.е., от потре 
бата за демократизация в 
стопанството, създаване
то на нови обществени от 
котения за производст
во, заснозани върху широ 
кото участие на трудещи 
те се не само в управля

самоуправителя, предаваме изказва
ло различни поводи, конто красноречиво говорят 

към работническата
Как между най-напреднадите?чия на

класа и самоуправлението 2Iсамоуправление V 'Г: Тоз, който решава....Щ • ж 3

Местните общности в Босилеградска община 
изпълняват конституционната си роля

ПОМОЩ ВСЕ ПАК ТРЯБВА 4

Блбушкица

НД ДНЕВЕН РЕД: ЖЪТВАТА, КОМУНАЛНАТА 
ДЕЙНОСТ И ЖИЛИЩНОТО ДЕЛО

[ устойчиви темпове 6

7ПОДГОТОВКИ ЗА ЖЕТВАТА

Сурдулица

РАСТЕ БРОЯТ НА БОЛЕДУВАНИЯТА
вангто с производството, 
но и с по-ната тъшн ото развитие 
производството, както и в разпредена 
нието. Целта на този акт беше да 
се даде възможност на трудещите се 
максимално да развиват своите твор
чески способности и салюинициатива, 
които централистическото - управле-

8било на едното или на дру-орегванего
тото за нашата многонационална об
щност би било ог вреда и непрнгмли- ОЗНАМЕНУВАН ДЕНЯТ НА ГРАЖДАНСКАТА 

ЗАЩИТАзо. Без оглед на националните спеца 
фичностп, основните интереси на ра
ботническата класа са тъждествени в 
цялата страна и затова тя и прсдстаол 
ява цимент, 
тор на нашата самоук равителпл, соци 
алистнческа Ю| зслави.я. 
ние, тя и занапред ще остане такава. 

(На Ш конгрес на самоуправитс- 
лите в Сараево, 5 май 1371) 
ф ,11а коя 10 и нация да принад

лежи, работникът е работа ик, той при 
надлежи па работническата класа. 

(Равне, й юли 1971)

8

В СР Сърбия предстои подписване на договор за 
кадровите ученици н студентиглавният кохезионен фак-ние все повече спъваше.

На 1 конгрес на работническите 
съЕети, Белград 25—27 юни 1957)

искам да под
Условия за нзбуяване на домашния 
ум...

Без съмнс-

ф И по този повод
нашата политическа сис- 

произзеди-
9чертая, че в

тема трудещият се човек,' 
тел, трябва да бъде главният решаващ 
фактор :на решаване на веич.ки равни.

от трудовата орга- 
обшност до най- 

федерацията. Прс 
компетенции

Успехът на средношколците от Димитровград и 
Босилеград 9—10

ща, като се тръгне 
низация и местната
висшите органи на Трябва да умеем да

живот па всеки човек и да
на-влезпем

по-големи
“д^адията на републиките не е 
разпределение напДържавност,кНОпеане

която трябва 
движи от комуна, 

на сдружения 
работяичес- 

своитс права) 
всс ло-самоо 

сто

в личния
разберем неговите трудности, защото 
всеки човек с свят за ссбс си, ст.щсст 

което има и весели и тъжни момей 
ти в живота. Пе с затова нужно да

БЕСЕДА С ПЪРВАН ИВАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В „ТИГЪР 

—ДИМИТРОВГРАД".мо една част от
то на са.моуправността,
да продължи, да се 
та и организацията 
труд. Защото доколкото 

ползувайки

во

Повече грижи 

за трудещите се
бъдеш някакъв психолог,- достатъчно 
е да бъдеш човек, да имаш сърце и 
да съчу.зстяуваш на хората. Мис, раз 
бира се, не сме някаки* самаритян-и;

ние еме комунисти. а комунист,итс 
трябва т,а първо място да бъиат хума 

Те тряб-щ да разберат, че са 
която трябва да бъдат -в- служба

ката класа, 
които й се гарантират.

с пр-иняд-ената 
— толкова гпо-сил

и вед

тоятелио разполага 
йкост от своя труд 
у.'.> ще действува 
но и кг.хезионен 
общество.

писти
хора.като решаваш 

фактор на нашето Че синдикалната ор-га 
ниоация те служи само 
за организирай,е на на-бан 
ки ма I по-евтини 1 овощни, 
зеленчук ,и месо, а -има и 
много по-големи задачи, 
ма дело ос ушс-рихме в- 
пай-гол ямата трудова ор 
гам-н-заци-я а Димитровгр-

ольор с кои въпроси сс 
занимава тя,

— Машата синдикална 
ор са» тза»ц ш, обединява
ща 9 подружлшци нара,в 
но с останалите общест-
1ЮНО-1ЮОИ1ТЛЧССКИ ОрГЯНИ
задни в колектива, актив 
на ес-бо-ри за повече и 
1 ю-,качеспвслю ц-р01 свойст
во — '('подля Мтанов, Осъ 
1Ц'СС'п»яиаисто ма прошво 
дстненпте планове си оста

с оя народ.
(Зрснянип, 19 декември 1958)

и а
скупщина, 29(Реч в Съюзната 

юни 1971)
• Машата политическа 

ние сега

б) Тъй -като н с ам беше работник, 
живот, без остатък ,и колс-и икоио- целият си 

баи-и.е посвети на борбата за оснобож 
допие на работническата класа, за ща 
(;ти,е и достойнство па чсюркп, а изпра 
жда.нс па »кмк> -общество, основано и'|ур

усъвършен- 
дойдат ДО 

и ние
мичгска система 
ствувамз, така че » -него Да 
пълна изява самоуправиъс _
реси на работничссжата ^' смеШЮ 
всички трудещи се й п тя и 
напълно да сс афирм-ират „„„убли-шт. «3ЗЗГ
КИ И покрайнини. Зас < дилсма 
ка Югосля®ия «е смие ,тпиаия-
"■> отношение приоритета^ ;
гшфо над класовото и обратно.

на
ху равсзст.ю и правда. ад —. -каучуковата -пром-и-

шлоност „Тигър—Димит 
ро-вград". Беседвахме , е

(Из Повелята на Седмия конгрес 
на Съюза на югославските синдика
ти, с която Йосип Броз Тито беше 
провъзгласен за почетен председател 
на СЮС.

председателя па синдика
лната -организация -Мър
дащ Иванов, шеф—к-ощтр (Па 4-та стр.)
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I ПО СВЕТА Н АС |и а
АКТУАЛЕН МОМЕНТ НА БЪЛГАРИЯОТ ПОСЕЩЕНИЕТО НА ЕДУАРД ШЕВАРНАДЗЕ В 

НАШАТА СТРАНА

Как между 

най-капреднапите?Откровен И 

плодовит диалог
© СКЪСВАНЕ С ЦЕПТРАЛИСТИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ В СТОПЛИ

ИКОНОМИЧЕ-ЮГОСЛАВСКО СЪВЕТСКОТО 
ЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО ТРЯБВА ДА СЕ ОБОГАТ 
ЯВА СЪС СЪВРЕМЕННИ ОБЛИЦИ НА ИКОНОМИ 
ЧЕСКА КООПЕРАЦИЯ

СТВОТО
& ВСИЧКИ ПРОМЕНИ СА ВЪВ ФУНКЦИЯ ПА ПАУЧНО-ТЕХНОЛО 

ГИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ
Диалогът на югослав

ските функционери с чле 
на на иай-виошето сьнст 
око държавно и партии - 
но ръководство премина 
в сърдечна атмосфера и 
при висока степен на нза 
имно разбирателство. ш» 
това не означава, че не . 
бяха задълбочено об
съдени п съществуващи
те проблеми. Проблеми 
те уеднаквяването на сто 
кооборота бяха една от 
темите на разговорите 
■между Микулич и Шева 
рнадзе. Оценено бе. че 
са необходими допълните 
лви мерки за разрешава
не на проблема, е югосла 
вския суфицит. Както с 
известно, СССР дължи 
на нашата страна над од 
ин милиард долара.

Във връзка с междуна
родните въпроси външни 
те министри на двете 
страни оцениха, че след 
дългата надпревара вън 
въоръжаване съществу
ват възможности за ре
дукция на -оръжията.

Към края «а мазналата 
и началото на тази сед
мица в Белград и Дубро 
вник се водиха троднеп- 
Н|П разговори между нзн- 
вношите югославски ръ
ководители и министъра 
на външните работи и чл 
ен на Политбюро на ЦК 
на КПСС Едуард Шевар- 
надзе. Шефовете на юго 
славоката и съветската дп 
пломации Диздаревич и 
Шеварнадзе разговаряха 
общо над десет часа, а 
непланмрано продълже
ние имаха и срещите на 
съветския министър с 
Лазар М-ойсов, Милан- 
ко Рен-овица и Бранко 
Микулич.

Двустранна е оценката, 
че югославско-съветски
те отношения са твърде 
развити и Лабилни и са 
добра основа за нови ви
дове сътрудничество. Не 
обходимо е бързо мина
ване на висши облици съ 
трудничество, за- които 

съществува двустранен 
интерес.

е, тъй да сс каже.Всички събеседници и София, ма 
постове (от високи 

.ръководители,

изключването
автоматизъм (исплащане на членския 

от събранията), както 
действие означа- 

изключване. В същ-

кар па различни 
партийни и д'1.р)1<аин'и 
до 1мкаггслм, хора -от културата и уче
бното дело ,и колеги), говорят за също 
то, за толкова много организационни 
промени в България, че първоначално 
то 1М1Счптлс11,ие за собствената (не са
мо личната) осведоменост за съседа 
нараства и страх от неразбиране. Ши 
фър за разбиране па сегашния полипи 
чсски 'и. икономически момент ма 
България Ггьрзо дава девизът „качес
твено нов растеж", която всички изтъ 
к-ват, повтарят и с -незначителни разля’ 
кй обясняват. Свежда сс до определе
нието да се промени всичко, което м-о 
же да -стане по-добро в Обществото. 
Въз основа на Кодекса на труда („не
що като вашия Закон на сдружения 
труд"), Правилника за стопанската де 
й-нопт -и други документи предприятия 
та се -превръщат в самоуправитслни тру 
дови организации и след това се сдру 
жават в асоциации (има ги дванаде
сет). От Нова година е намалено чис
лото на министерствата -от 15 на 4, а 
ноиоформираните съвети за стопанст

ва юс, отсъствие 
и всяко престъпно
на автоматично 
пост, партийният билет се

съдебното следствие без разлика 
решението на съда („за да не отива 

член «а партията"), а ако е ос.

отнема ве
че в
п.а
на съд
вободен от •обвинениего, връща му се. 
Това с обяснено стака
защото комунистът има друга отговор 
пост: и към партията и към държа
вата".

В търсенето «а същността на ор
ганизационните промени ще ни помо 

обяснението на Иван Златков от 
организационния отдел на ЦК 
БКП, за: ръководната роля на партия
та, която не създава обективни зако
ни, но ги проучва и реализира. После 
дният партиен конгрес задължава да 
се реализират следните обективни об-

самоупра-

гне
на

ществени закономерности: 
влението, научно-технологическата ре 
полюция. пазарните закони и новата 
закономерност, изразена във форму 
лата за държавата като господар над 
обществената собственост и предприя 
тпята като нейни управители. Теку
щите промени са във функция 
действуването на тези закономернос
ти. „До-сега имахме власт з името на 
работника и органи, които приемаха 
решения в името и интереса на работ

во, селско стопанство, за духовно и со
циално развитие („това е нещо съвсем 
ново и у нас и У вецчки ооциалистич-е 
ски сгграни" — казват) са-, спойка ме
жду правителството и асоциациите, ор 
ганите на контрола и координацията. 
В предприятията по-големи пълномо
щия са получили бригадите (събра
ния),, стопанските (работнически) съв-е 
т.и и директорите.

на

Накратко
ника, а сега разширяваме оснозите на 
управляването чрез 
Н яколкомесечните усилия да се скъ
са с централизирано разпределителна
та система на- управление в стопанст
вото най-често се подкрепва с твърде 
нието, че предприятията сами да ре- 
шаЕЛт по всички въпроси, конто ги ин 
тсресуват. За това колко създадените 
общи икономически условия и пред
поставки за пълна самостоятелност на

Арабска република Еги
пет.
ТРИПОЛИ-АЛЖИР: Ли

бия и Алжир са направи . 
ли договор за федерация. 
Изготвен е „документ за 
федерацията", който е 
изпратен до „революци-о 
нн.ите ръководства" -да 
го разгледат.

СОФИЯ: На 18 юни из 
пълняващ длъжността ге 
перален секретар на ЦК 
на Китайската КП Дж-ао 
Циян е пристигнал на' 
н яко л-ко дн-евн-о- офици а л - 
но посещение -в НР Бълга 
рия. Това е посещението 
та Тодор Живков в Пе
кин.

ВАШИНГТОН: Амер
иканският президент Ро 
налд Рейгьн заявил, че 
западните съюзници аз 
съгласни САЩ и СССР 
да сключат споразуме
ние за отстраняване от 
Европа на ракетите със 
среден и кратък обсег. 
Съветската агенция ТАСС 
обаче п-одчертаиа, че в 
речта на- Рейгьн много 
неща останали неясни, 

МОСКВА: На партий
но- събрание на Москов
ския военен окръг са на 

. л-ож-ен-и -строги партийни 
наказания на почти цел
ия команден състав на 
окръга-. Н айотго в орни
те военни ръководители 
са сменени от постове ти 
им.

работниците".

ДЪРЖАВАТА И САМОУПРАВЛЕНИ 
ЕТО

Тези промени са придружени и от 
промени в '.работата, стила и органи
зацията на партията. Ударението 
слага върху демократизацията и акти
визирането на основните партийни кле
тки. Кошерите .твърдят, че все по-мал
ко са табу темите, че не е вече рядко
ст да ое критикува.-партийният секре
тар, че критиката избива, до равнище 
то на окръга. В -първичните организа
ции .в момента най-актуални са разме 
кванмята за ролята- и личния пример 
ма комунистите, ори което се използу
ва тра диционният м етод на .работа, т.н. 
поръка: въз ..основа на решенията ;на

се

предприятията говорят още твърде 
силните материални интервенции на 
държавата и нейната възможност да 
влияе върху дейността на самоупра- 
вителяите организации. За това пита
ме за възможните противоречия ме
жду държавата и самоуправлението. 
Цитират ни българските икономисти, 
конто смятат, че не може да- има ника 
кей противоречия, защото интересите 
са същи. „Невежно би било, -напри-

МАНАГУА: Никарагуа 
е получила нови .количе
ства бензин и дизел-гори 
во от СССР, достатъчни 
да „покрият" 40 на сто 
от -потребностите на с-тра 
ната. 
в-етокия 
нала в м-омента, к-огато е 
въведена -р. и го. позна рл 
ционализация на горило
то- и к-о-г.ато цената на 
бензина 
около

-м-ер, да се мисли, че предприятията 
първичната организация всеки член . щ.; отбият държавната по-ръчка за 
получава конкретни задачи. Пред пре производство на някоя. 'Стока за широ

ко (потребление". Всички -евентуални 
недоразумения ще се решават с диа-

ХАЦОЙ: Във Виетнам
ската -скупщина но® пре 
дседател 
съвет

дтюеледния 12 -конгрес на пар-т.ията п.о
на Държавния 

■е Во Чи Конт,, а 
министър-пр-едое-да-

инициатива -от Пловдив е въведено и
чл-ен доброволно избира л,0'г межАУ -предприятията и я-овосъзда 

ден-ите асоциации, така както и пла
нът се дефинира като диалог м-ежду

листче: всеки 
своите задължения и ги обявява на съ 
б.раиието. .Политическата диференци-

Доста-вката от Съ.нов
тел Фа-м Хуят.

БЕЛГРАД: Председате 
на Съюзния изпълни

съюз е при-стиг-

държавата и предприятията.яция. на тази осн-о-ва не влияе съшест 
в-ено върху числеността на членовете, 
тъй като -врачки главно изпълняват за 
дачите си. Нормата за отпадането и

лят
тедея съвет Бранко Ми 
кулич ще пристигне' на 
27 юни яа -официално пр 

посещение

(Край в следващия брой)
е- увеличена с 

200 -на сто. К, Мияновнчвиятелско
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САМОУПРАВИТЕЛНОТО РЕШАВАНЕ И КОНСТИТУЦИОННИТЕ ПРОМЕНИ Календар
на

събитията
ТОЗ, КОИТО РЕШАВА

нас- ле1?а™^ШЗМЪТ ° на^тежката -.болест" на самсуправителното решаване у
политическГмт, „п3 "6 ФуНКЦИОНИ',а как™ трябва, а нелегалните центрове на И !"1еска мощ кроят всички наи-важни

В областта
Какво 
предлага 
Председа
телството 
на СФРЮ?

решения
Уч а-сгаиците в неотдав

нашната трибуна на МОК 
на ССТН в Ниш „Самоул 
равитеяното 
конституционните 
-ни” бяха единодушни, че 
предложените -от Предсе
дателството на СФРЮ ре 
шения засягат същността 
на проблема, но не са до
статъчни за качествено 
нова практика ^ в решава

на самоуп- 
р авите лното об ще ствен о 
решаване се крие отгово
рът на всички наши въп
роси. Защото той, който 
решава, е действителен 
носител на в-ластта. В ко 

. нститу.цията на СФРЮ и 
документите на СЮк е 
записано-, че .носител на 
властта в нашето ооциали 
етическо- самоуправител- 
но общество е работнич-е' 
ската класа. Следователно 
тя (трябва да) е субект

на властта. Става дума
за две идеи: да се намали 
броят на 27 юни 1941 г. — В Бе

лград ое 'състояло заееда 
ние
което, бил образован Гла
вен щаб ла «ародеоосво- 
бодителните партизански 
'Отряди в Югославия За

С; й,избран

въпросите , л-о 
които работниците реша
ват непосредствено и да 
ое разширят компетенци
ите на работническия съ 
вет. Тъй като според Кон 
ституцията работниците 
решават н епоси е д-ств-ен о 
за неотчуждимите права, 
не предлага ли ое „стесн 
яване” на демокрацията-?

Според д-ц МИЛИВОЕ 
АНДРЕЕВИЧ и МИЛЕ 
ИЛИЧ

решаване и
промс. на ЦК -на ЮКП, на

Въ® връзка със самруи 
равителното 
нашето общество Пред се 
датвдгството на СФРЮ пре 
длага следните 
в Конституцията

решазане в

нето, понеже не „зака
чат" функциите на 
тта!

1950г.промени Съюзната 
родна скупщина 
Основен

на-влас
Самруггр авите лното 

решаване у нас е бавно 
и скъпо, каза проф. 
Д-р ДУШАН ПАВАВИ- 

НА, и затова е насъщна 
необходимостта от раци
онализации. В това отно
шение ое предлагат .реше 
ния само за сдружения 
труд, а не и за органите

приема 
закон за управ- 
държавлите 

предприятия 
стопански сдруже

ния от страна 
вите

... в организациите на 
сдружения труд трябв-а На ,ц,елсжУпН'ОТо решава

на Не' пРактш<ата обаче е 
далече от прокламациите, 
и затова е твърде в.ажен 
отговор на въпроса: ® ка

дявано о
лански
сшите

па.ралелизмът е 
най-тежката „бо-лест'7 ,на 
самоупразмтелното* реша 
ване:
не функционира както* 
трябва, а нелегалните це 
нтр-ове на политическа 
мощ кгооя.т всички най-

сгго 
и вида се намали бр-оят

въпросите, по които- рабо 
тнищите 
родствено, и да ре разши 
•рят компетенциите на 

* работническия -съвет.
... да ое увеличи броят 

ка делегатите от -сдруже
ния труд във 'всички съве 
ти на 
СФРЮ.

решават неп-ос- легалната система на трудо- 
колективи. С това 

бива узаконено 
ческого

ква -степен предложените 
промени в Кон-ституцията 
на СФРЮ намаляват то
ва „разстояние”?

работни- 
самоуправл еиие 

■социалистичеока Юго
славия.
в

важн-и решения. Недоста
тъчно- е влиянието на тр-у 
Довия човек и граждани
на върху решаването по- 
.ключ-овит-е 
въпроси, не сме оазгра- 
ни-чили самоуправлението 
от ръководенето-, нямаме

28 юни 1914г. — в Са
раево е убит ав-стрийски- 

пре-стс л-01насл едни к 
Франц Фердинанд 
на му София

Скупщината на
ят• • . п-ри избирането н.а 

делегати в Съюзния 
вет на 'Скупщината на 
СФРЮ трябва да се -обра 
зуват по-малки изборни 
единици; за да.ое създаде 
възможност за метиноко 
■свързване на делегата с 
базата му.

-обществени
и жесъ-

от членове
те на напредничавата 
организация „Млада Бо
сна” Гаврило Принцип, 
Неделкю Ч.а1бриношич и 
Др. Това събитие

ингтрумек^и,- за утвъ-ржда 
ва;не .на конкретна отго
ворност за не провеж дан е 
то .на- приетите решения. 
В пп-° лло-жените промени, 
п-опч-рртаха ч^астниците 
з трибуната, не се виждат 
решения за премахване 
на тези и други слабости 
на самбупр^вчтелното- об 
ще-ств-ен-о решаване.

е ед-
от непосредствените 

за избух)ва1не на 
-световна война, 

от п-оеледиците на 
■империалистическата в-ой 
на е изчезването на Ав- 
строунгарската империя 
и създаването на Югосла^ 
вия.

ин
ПОВОДИ
Първата 
Една

• . при приемането на 
закони или ДРУпи общи 
актове трябва да се изкл 
ючи възм10жно-стта, оп-о
ред която несъгласието 
на някоя република или 
покрайнина блокира про 
цедурата на съгласуване.

• • . да се преразгледа 
решението за времетрае
нето на мандата на най-от 

ф ункцион ери

К. Г.

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СКУПЩИНАТА НА РЕГИОНАЛНАТА СТОПАН
СКА КАМАРА В НИШ .28 юни 1948г. — Обна

родвана „Резолюция за 
състоянието 
прието о*т

в ЮКП”, 
Ин форм бю ро 

на заседанието, в Буку
рещ Утреден резолюци
ята бива публикувана 
Югославия

Днес по-трудно от вчераговорните 
в Скупщината на СФРЮ
ЕДНО МНЕНИЕ ЗА ЕД
НОГОДИШНИЯ МАН
ДАТ

# НАЙ-НЕБЛАГОПРИЯТНИ ТЕНДЕНЦИИ В СТО 
ПАНСТВОТО ПРЕЗ' ПОСЛЕДНИТЕ НЯКОЛКО ГО
ДИНИ • ЗАГУБИ ОТЧИТА ПОЧТИ ВСЯКА ТРЕТА 
ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ

Въпреки очакванията, енки отразяват положени 
че стопанските организа ето на стопанството в Ни 
ции в Нишки регион ще шки регион ирез пърази- 
стапанисват при по-доб- те четири месеца на теку

щата година.
И /в уводното изложе

ние «а председателя на 
Председателството на ску 
пщината на Регионалната 
стопапска камара, и в ра 
зиемванията, ясно. проли
чава откъде идЬа това; 
преди всичко поради пре 
калената обремененост на 

няват, все повече стопал,- стопанствата с различни 
ството о.тделя средства за видове .облагания, неспаз- 
общо и 'съвместно иогве- пане мерките от Дългос- 
бление, вследствие на 

което 'Намалява .акумула- 
тивната и 1възпроизв10|Д.ст- 
вената способност «а ор 
ган-изашиите на сдруже
ния труд, износът намал
ява, залежалите стоки са 
'все псьголеми, няма обо 
ротни средства, инфла
цията галопира... Тези о<ц

вява заплануваният про
мишлен ръст, Уойто 
бележи ущличение 'от са
мо 2,3 на сто и е под ре 
публикаицео равнище, щ 
носът е намален с 13 на 
сто, а вносът и занапред 
бележи ув-еличение, все 
по-остро се чувствува не
достигът на вносни, въз- 

, производствени материа
ли и суровини за редов
но производство. На засе 
данието бе посочено, че 
от общо 29 стопански от 
расли — 13 отчитат загу
би и че пред редица тру
дови колективи предсто
ят дни на сериозни изпи 
та ния.

в
заедно с из

явлението на Централния 
комитет .на ЮгОславска-Не е точно, че една

година е кратък орок за та комунистическа 
тия. ю което аргументира 
но се отхвърлят всички 
лъжливи 'обвинения и кле 
вети
и нейното ръководстзо.

пар-
изява на човека. Колекти 
®ната работа, решаване 
и отговорност не е- ново 
творение, това е стара, 
хуманна .идея. за която 
човекът се е борил с ве 
кош е. Това е един от об 
лиците за афирмация на 
човека и средство за за
щита от деформации и 
злоупотреби в системата, 

проф. Бошко Прокич

по адрес взри условия в текущата 
•стопанска година, факти 
те показват, че условията 
се изострят, бще повече. 
Причините за това са по 
вече: бавното пришюсоб- 
яване яа стопанството, пл 
ановйте задачи (и п.о на
турални и по фишансош(и 
показатели) не се изйъл-

1 юли 1966 г, — На Вр 
проведено ГУ западните

седанме на ЦК иа СЮК. 
което приема отчета 
ксимисята на ИК 
на СЮК за състоя'Нието, 
метода

на
на ЦК

РЕФЕРЕНДУМ

Референдумът на граж 
даните на СФРЮ по клю 
ч-одаите обществени въп
роси, считат участниците 
в трибуната, може да. бъ 
де твърде демократичен 
институт и да гарантира, 
че зад най-даажиите об
ществени решения „стои" 
максимален авторитет и 
поля на народа.

на ръководенето 
да служ- 

на държавната си
гурност, излелючва от ЦК 
и СЮК Свеггислав Стефа

и злоупотребите 
бата

В разискванията по на
рочната програма за иио мененията на стопансаш- 
иомическа стабилизация та система също бяха из 
и бавното провеждане на/ казани редотда (в повече- 
прогресивните решения," то случаи теоретични) за- 
които са единстеено цра- бележки, 'но всички деле- 
вишният изход от кризис- ■ гати бяха съгласни, че

промени са необходими 
и че трябва час по-евдро 
да заживеят живота.

нович, приема 'оставката 
на Аяександар Ранкович 
на функцията член на 
ЦК и ИК. Образована е 
комисия за реорганиза
ция на СЮК.

ното положение.
За това красноречиво 

авидетелешуват няколко 
сведения: не се осъщест- Ст. Н.
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ПРЕД ДЕНЯ ПА САМОУПРАВИТЕЛЯ В БАБУШНИ 
ШКА ОБЩИНА

МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ИЗПЪЛНЯВАТ КОЕ 
СТИТУЦИОННАТА СИ РОЛЯ

ПОМОЩ ВСЕ ПАК ТРЯБВА Оживена 

дейностНа местните общности, т.е. самоупрпвитсяните 
организации на трудещите се. и гражданите, които п 
нея живеят.' работят, решават и солидарно задовол
яват съвместните си интереси занапред е необходима 
помощ ие само в нзговянето на развойните им прог
рами, но и в тяхното реализиране.

ллиодао (към ОС. При то
та трябва да се подчер
тае и неотдавна раздви
жената ;1 ши цнатима от ст
рана па секретариата на 
Секцията за действуваме 
и развитие ала местните об 
Щностп -към ОК,н:а -ССТ!I 
според която органите 
на управлението към ОС 
да задължал' лице което 
дл ос грижи и да акаана 
помощ на органите 
местните общности. В то 
на отношение 1 подобна ро 
ля трябва да .изиграя I' и 
служащите н местните ка 
нцеларии.

• Озиаменувансто Деня на самоуправителя 
— 27 юни, в Бабушнишка община този път ще из
мине под знака на усилена дейност и разисквания 
върху измененията на Закона за сдружения труд и 
пълноценно провеждане на акцията „С производител- 
порт и пестене — до целите на стабилизацията".

МО и лга съветите им, па 
комисиите и останалите 
тела, ма съветите на пот
ребителите, мировите сл> 
волт, .отборите за всаиаро 
дна отбрана .и общсствс 
.на самозащита, планира
нето и раззиттето са са
мо едни всред пюстнжс- 
мията в действуващото .на 
местните общности. Раз
бира- сс, всички местни 
общности ЛВС осъществя
ват едни и съгци резул
тати.

С конституционните ра
зпоредби е създадено ши 
рок-о пространство за де
йствуваме ща местната с.б 
щносл'. Имайки Предвид 
много бр ойи 11те ком пете н 
ции ,и задачи на тази ос
новна клетка на общес
твено-политическата пщ и 
оамоулравителна систе
ма налага се въпросът, 
как местната общност 
изпълнява конституцион- 

• ната си роля? Този въп
рос неотдавна обсъдиха 
членовете ма Председа
телството -на ОК на ОСТН 
в Босилеград, а наскоро 
ще разискват и делегати
те на Общинсктта кюн-фе 
■рекция.

Разисквайки по въпро
са членовете ма Препеела 
телството подчертаха, че 
в осъществяването .на кон 
■ституционната концеп

ция в местните общнос
ти в общината са- постиг
нати значителни резулта 
ти. Постоянното укрепва 
не «а делегатската систе
ма. -подобряването рабо
тата на скупшилите на

Разиокшоиията по- теме та ма деловодните, само- 
|Ц.с1ши1ята ца Закона за управителните органи и 
сдружения труд вече при. др. 
ключ-ват. Н организации
те иа сдружения труд .и 
останалите организации 
е изтъкнато, че п.роекго- 
измененията, дадени ма 
публично обсъждане, в 
редица сектори -ие отраз 
я-ват желанията -на труде 
щите сс за промени в жс 
лапите насоки. Преди вси 
чюо -налице е препалена- 
нормативност .в -областта 
на обществено-икономи
ческите ОТНС-ШСНИЯ, коя 
то вместо да внася поя
снения -в голямата си ча 
ст буди .недоумения. Има 
мм-ого -обобщени разпо
редби, а наред с правата 
и пълномощията .не е ко 
ккретизирана отговорно
стта иа даващите неспо
лучливи мредло-жсния (на 
пример за несполучливи 
инвестиции и пр.) от стра

на

На някои събрания в 
разискванията (на полити 
чеокюшрофеси/оналния ак 
тив и к основното учили
ще) е изпъкнат искът да 
■сс легализира правото ма 
стачкувате, което с несъз 
местимо със самоуправи 
телните обществено-ико
номически отношения .у 
иас.

Местната .общност ка
то •самоупра.в.итслиа ор
ганизация ма трудещите 
сс и гражданите, които в 
нея живеят, решават и 
солидарно задоволяват съ 
гм сетните юи интереси по 
вече тце изпълнява роля
та си ако занапред по- 
ефикасно действуват и >об 
щ е стз ако-п олитиче ските 
организации в нея. Досе 
гашната практика показ
ва, че те не във всички 
местни общности докрай 
мобилизират хората .з ак 
циятз които ое провеж
дат. ,в оопсеобявансто .на 
делегатите и делегациите 
и в разрешаването на тру 
дно-стнтс.

На местните юбщнюс- 
ти -обаче все още е .нуж
на пемооц, .преди всичко 
-от сирака ма общинските 
■сб щретвен о-поли т.ич оокм 
организации .и от органи 
те -на ОС. С цел повече 
да осъществяват конститу 
цпомната си роля на ме
стните .общности занап
ред е .необходим нов под 
ход ;в планирането и .из
готвянето на .развойни 
програми. В -ОК на ССТН 
считат, че в тази о-бласт 
помощ трябва да отм ока 
зва -службата за -планира
не в Секретариата за -сто

Много неща в предло
жените п рое ктоизм ен е - 
ния само са изнесени пр 
инципно, без конкретиза
ция, а начинът на който 
се презентират е неразби 
раем за голяма част от 
трудещите се.

В Бабушнишка община 
изтъ:<_аг и обстоятелство 
то, че <в редица трудови 
организации липсват съо 
тветните специалисти, ко 
ито качествено мотат да 
разяснят 
■изменения, за да могат 
трудещите се квалифици
рано _-а вземат участие в 
разискванията.

В. Б.
предложените

Повече грижи за трудещите се
От 1-ва стр.

ва като найчважна задача. 
Но не отминаваме и дпу 
ги въпроси, -пред -които 
сме .изправени. Ето, с го 
дими нагрел мъка мъчех
ме с изнесените -машини 
и -със замръсеяата трудо 
ва и околна -среда. Този 
проблем -вече -се разреша-

В акцията ,.С произво
дител ност и пестене — 
до целите на стабилизаци 
ята" в момента се свеж
дат резултатите, а Общи 
нокият синдикален съвет 
в подготовката на търже 
ст-зеното си заседание 
„пресейва" предложените 
кандидати за общинско-- 
синдикално признание 

на отделни организации 
на сдружения труд и ли 
па (благо царствегач тоамо 
ти), както и за републи- 
качоки синдикални при
знания.

. снощно осигуряване, 30“/» 
■обезпечава синдикалната 
организация . и 20”/» сами
те работници.

За подобрение на .вен
тилационните устройства. 
и др. уреди от Републи
канската общност -по им 
-валящ н-о-пенсионн-о осигу
ряване ще 'бъдат -обезпе
чени още 20 милиона ди 
нара.
НЕ СА ЗАНЕМАРЕНИ И 
ДРУГИТЕ АКТИВНОСТИ

Синдикалната органи
зация в „Тигър—Димит
ровград" активно се бори 
■и за въвеждане на .повече 
ред .и трудова и теян-оло- 
жжа дисциплина. Че им 
се „яде думата" — пока 
зв-а и това, че дисципли
нарната комисия никога 
не обсъжда актовете пре
ди да получи мнение от 
синдикалната 1 оргаииза- 
зия. И това мнение воинг\- 
ги се ценеше досег< — 
казва Иванов.

-Също така синдикална
та оргаииз-ация в „Тигър 
—Димитровград" .се анга
жира, в обезпечаването на 
по-евтини цени на овош
ки, зеленчуци, меоо и 
др. стоки.

— И не . само това — 
казва Иванов. За нашите 
работници .набавихме 250 
печки -на твърдо горизо, 
на 6—месечен кредит, а 
имат и известни облекче
ния при купуване на на
ши произведения.

НАЙ-ДОБРИ И НА СПО 
РТНОТО ПОЛЕва.

ПОДОБРЕНИЕ НА ТРУ 
ДОБАТА И ОКОЛНАТА 
СРЕДА

Подобрението на тру
довите условия и борбата 
за по-чиста околна сре
да досега беше голям пр 
■облем в този дилтитровгр 
адски колектив. Ако не 
беше така — нямаше за- 
1-5—:20 години - само От 
един цех да има 80 инва

И .в рамките на работ
ническо-спортните 
—- „Тигър—Димитровгр
ад" е спечелил почти вой

игри

та за трудещия ое човек. 
Ет.о кашата синдикална 
-организация -в това отно
шение наистина има ус
пехи. .Всяка .година пра
щаме наши работници в 
балнеол-ечебни центрове 
и- ,на море. И тази годи
на 40 души -си .възстановя 
ват з-д-разсто ои, .като пре 
карат то 15 дни в най-из 
вестните наши ба1ни: Вър 
ня-чка, Рибарска, Букови- 
чка и дру'ги. На равнище 
то -на СОСТ „Тигър" съ
що сме -обезпечили 22 ду 
ши да отидат на море и 
Беч-ичи. Средства от 50 
на сто за тази цел е отпу-с 

добавя той —от ден па нала Републиканската о,б| 
ден ое повишава .грижа- щност за инвалидно-гаен-

чки ‘пър.ви места в разли 
чни спортни дисциплини, 
а с години наред -развива 
сътрудничество с „Боро
во-",

Дейността -на -синдика
тите в първичните орга
низации на о-бщината и 

е.зта.гум-а .в Бабушщща, с в Общинския адидика- 
Иванпрад ,ц др.

„Тигър—Димитровгр
ад" като колектив е на 
първо място в СР Сърбия 1вгше на самоутграваттелнот- 
ло кръводаряване, а акти те з-ктозе .със Закона за 

. вно ое отзовава и в ак-

„Т игър—вътрешна

,.лен съвет е насочена и 
към нормативно -съгласу

лиди по труда.
— Благодарение кати- 

таловло&кеаията, които 
ще бъдат вл-оокени до 
шррая на 1989 година - — 
много -от „тесните места" 
ще бъдат -махнати и „вал 
ярата" и някои други це 
хове няма повече да съз.

пр-иходите и доходите, 
който трябва да заживее 
от 1 юли т.г., .както и 
със Закона за еа-нации. 
Тук .обаче ое очаква трУ"

ции по залесяване, и дру
ги полезни акции.

Утре, в Деня на самоу- 
правителя — 27 юни —

дават проблеми, както до 
сега — казва Иванов.

— От друга страна —

по тържествен начин на 
14 най-добри .работници довите организации да 
в колектива ще бъдат в.ръ прилкючат шестмесечие 
чени .награди и призна ■ то без загуби

М. А.ния. Ст. Н.
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БОСИЛЕГРАД: ИЗ ДЕЙНОСТТА
НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ

Времето търси нов подход в работата
Освен за

КАЗАХА...

Положителни ефекти
на интервентните закони

едногодишна- 
та- работа на Общинска 
та конференция на ССТН, 
■нейните органи и тела] 
(юни 1986 ДО юни 1987 но 
дина) и програмните 
вносни за следващия 
но-годишен период. Пре
дседателството «а ОК на 
ССТН е Босилеград

дгчгаря Тито начело 
юкп — ОЮ:К.

на трептящи въпроси от об 
цтествен интерес, па доап 
и спрямо отделни въпро
си в местните общности. 
А (времето, калето

Разисквайки върху от- 
досегашната ед 

ногодишна активност 
Общинската

чета за
През първото тримесечие 

ществено реално увеличение 
производствена способност на стопанството в Сурдули 
шка община

подчер
та председателят на ОК 
на ОСТН, Симеон Захаря-

акти на на годината е осъ- 
на акумулативната и възкснферегя- 

Ц|Ия на ОСТН, нейните рр 
гашл и тела бе изтъкнато, 
че • Седи ал истиче сми

ед-

ев, налага нов подход в 
работата не само на Со-през

миналата седмица разис
ква и върху друпи актуал 
ни въпроси: за осъществ 
яването на К01нституцис1н- 
ната роля на моохната об 
щнюст, .за ролята и зада
чите на ;В1се1нарО'Дната от 
бдана и обществената са 
моваинита в местните >сб-

Трябза да се подчертае, че под влиянието на
тенден-

на чистия доход. В подкрепа 
на тази монетатаци^ привеждаме факта, че средствата 
за акумулация отбелязват по-полямо 
■средствата за лични доходи относно 
м есе чие на 1987 година за. развитие и резерзи са от- 
делени с 2,5 на сто- повече средства, 
същия период на миналата година. (22 срещу 19,5 
на сто). И сравнително, м абсолютно най-големи ср^ед 
отва за разширяване на материалната основа на тру
да и за резерви са отделили 1ел'0кт]ростспан отвените ор 
ганизации. При „Власински всхдоцентрали" се забел-

„ Електрод иотрибуци я" 
■на отделените за тези

• (интервентните закони настанаха положителни 
ции в разпределениетоК Ш

увеличение от 
през пъ софо три

откюлмото през

ЩН01СТИ и задачите на Со 
ц.иали стиче смия г*ъюз, за 
проекта - на самоуп.рав и т е 
лното споразумение за 
взаимните отношения, пр 
авата й длъжности на 
ф-ешматив ните 
ва за българската народ 
кост. Радио- Ниш и 
телство „Братство", 
то- и за 'проекторешение-

язва ново увеличение, а при 
известно намаление -целиин-

(ВОДОМСТг
сродства.

За първото1 тримесечие е характерно- и това, че 
(всички организации на сдружения труд са -опазвали 
разпоредбите на Закюна за/временно забранено разпо
лагане е част от -обществ1енйте средства

из да 
ка.к- за лични до

ходи :и съвместно1 потребление над ръста .на произво
дителността на труда.

Общо взето
Ра-то за програмата на 

дио Нищ — емисията н.а 
български език. Н.а за се 
даниетз- бе -изнесена и ин 
формация във

акумулацията е увеличена от 138, 
на 34.0 милиона динара (със 146,3 на сто), амортиза
цията от 324 на 701 -милиона (със 115,8 процента), а 

възпроизводство са отбележили ръст 
124,9 на сто- и са- Д10(стипнали 1,04 милиарда динара. 
Тъй като инфлацията е 91,3 на сто, горният анализ 
показва, че през първото триме-оечие на годината е 
■осъществено1 реално^ увеличение на акумулативната и 
'Възпр1С(И13(зоД'СТ(ве1на ап10(собно(ст на стопзнетво-то- в Сур- 
дулишка община. -Известното' обуздаване 
доходи и значително пю^-големите р-евалоризационни 
доходи от -ревалоризационните разходи са факти, 
иго. Ни вдъхновяват оптимизъм, че и при условията 
на нсвия Закон за общия доход и дохода 
стопанство ще подобри положението си т.е. ще има 
по-големи

'сродствата завръзка с 
досегашния ход и резул
татите от публичното об-

Босилеград

юз, като широк фронт 
на организираните соци
алистически -сили, и пок
рай видимите резултати 
във всички области на об 
ще ствено-политигче ския, 
стопански и комунално- 
битов живот,, »все още ця 
ло-стн6 и във всички -сре 
ди не изпълнява консти
туционната ои роля и дъл 
жност. Все още отделни 

връзка с -овнаменуването местни организации 
на юбилейната петдесетго

циалистичеокия съюз, но 
и в работата на о-ста^ 
налите . организирани со- 
пиалистически сили. При 
това е необходимо пълно 
взаимодействие ,и съгласу 
в«ане -на програмните ак
тивности на всички 'Субе 
кти. Затова, казва ое в от 
чета укрепването и акци- 
оннощолитич ©оката орга
низираност и действува 

на не на организациите'' и ор 
ССТН се отнасят пасивно галите -на Ооциалистичес

кия съюз е била и ще бъ 
де една о-т предимствени- 
те активности.

съждане във -връзка с ак 
цията за въвеждане4 на 
двуезично обучение в ое- 
нет-ното училище а ин
формация във връзка с • 
подготовките за таз годи 
шната- акция „Нищо не 
би-вд ща ни> изненада". Об 
съдена бе и програмната 
активност на ОСТН във!

на личните

ко-

нашето

възможности да укрепи материалната ои
основа.

(УРОШ МАРИН-КОВИЧ, докладчик 
заседание на ОК на СКС в Сурдулица)

на послед
ното

.дишнина о-т идването на спрямо отделни жизнен о-
ЗАСЕДАНИЕ НА ОК НА ССТН В БАБУШНИЦА

I

дневен ред: Жетвата, 

комуналната дейност 

и жилищното дело

В плана и програмата 
за работа на ОК на СС
ТН и Председателството 
й през идващия едно роди 
шен период са набеляза
ни най-осгаовните задачи 
и активности. На преден 
план се посочват въпро- 

28 000 (внесли са общо сите за покнататъшното 
78 000 динара). Мачкати- 
ца е Дарила 50 000 и Вла 
сина'—Округлица 23 000 
динара.

ДОБРОВОЛНИ ДАРЕНИЯ ЗА „СРЕМСКИ 
ФРОНТ"

390000 от Сурдулица
ф Бойците изнесоха на 
плещите си и тази акция

В акцията „До&роиол 
ни дарения за възпоме
нателния комплекс „Срем 
оки фронгг" в Сурдулиш- 
ка община. ,са събрани 
390 000 динара. Най-голя 
ма част от тази сума са 
■внесли сдруженията «а 
бойците.

На 22 юни т.г. в Бабушница се състоя за
седание на Общинската конференция на Социа
листическия съюз, на който бяха разгледани ня
колко твърде важни въпроса: план на мерките и 
задачите по реализация на жетвата и 'вършитба 
та и изкупуване на пазарните излишъци, инфор
мация за състоянието и проблемите в структура
та на

укрепване и развитие на 
социалистическите самоу» 
прзвителни отношения, 
развитието' и усъвършенс 
тзува.нето на делегатскатаЗа община, каквалго е 

Сурдуотишка, общият ре 
зултат на акцията е скро
мен. Обаче, когато 
има предвид фактът, ч.е 
я изнесоха на плещите

Както вече писахме в си бойци, хора в напред- 
един от миналите броеве на-ла възраст и с наруше
на вестника, най-погагяма яо здраве и окрамни ма- 
сума (15 000 динара) е да териални възможности, 
рил Станко Пеев от Кли- финансовият й ефект не 
сура. Най-големият колек е за подценяване.. Накрая 
тивен резултат в акцията споменаваме ЛЮБОМИР 
принадлежи на сдружение ТРАЙКОВИЧ, СТАНИ- панстото, преди всичко 
то на бойците в Сурдули ША СТАНКОВИЧ и СО- на селското' стопанство, 
'И, което е събрало 141 ФИЯ РОКВИЧ, които да комунално^битовото устр 
000 динара. Биновчаяш са биха. по 5000 динара. ойство и пр.
подобрили резултата си с

система, .всенародната от 
брана и обществената са 

осъществява- 
дългоср очната 

програма за икономичес
ка стабилизация, акгуал- 
ните въпроси във връзка 
с укрепването на коцети 
туциоивоетга. законнобт- 
та и социалистическия мо 
рал, въпросите и пробле, 
мите в развитието на сто

жилищните огради, жилищата и деловите 
помещения обществена собственост, сдружени в 
СОИ по жилищно дело, съсловието 
ната

. мозащитаОр —нето на
в юомунал-

дейност и информация за заразните болес- 
■в .общината през 1086—1987 р.

По 'всички въпроси
ти

членовете на ОК на 
ОСТН изтъкват необходимостта от засилена отго 
ворност, спазване на набелязаните мерки и зако
нността, укрепване на. обществените начала. 
Проблемите, които ое поо.очват в информациите,’ 
изискват далеч почгогаяма 'ангажираност ш;_ 
всички субекти, а преди всичко на Ооциалистиче 
ския съюз. за да бъдат разрешавани 
качествено.

на

навреме и

Ст. Н.К. Г. М. Я.
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«шт у ИНСТВО^шИР 0 ИЗВИДСТВДмИбЗМУИРЗВЯВННВш
РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА КРАЙ АВТОМАТИ 
СТРЛЛЛТА

„ЛИСЦА" ПОДДЪРЖА В СТОПАНСКАТА СИ ДЕЙ-БАБУШ1ШЦА:
ПОСТ

общ ПОДХОДНеобходим еСтабилни и устоичиви темпове
сс построи на 5 км пред 
Бела палатка. Предзидя- 
но е -още разширяване и 
доизграждане на мотел 
„Уния" в Димитровград 
(реконструкцията -на хо
тел „Балкан" с извърше
на м.г.). Предимство е да 
депо на туристи ческо-гес 
тилничарския комплекс 
„Градина'' край сдвоим е 
н I! и я грам и Ч1НО-И рс-пу ск- 
ватслен пункт. Тук тряб
ва да сс построят: мотел 
с около 50 легла-, нова

И организация ма дело 
вата общност на туристи 
чсоюо-мстилничароките о-
рта» (иза-1 (ии „У го-п рогрес'' 
от Белград, на 18 юн-и 1! 
Димитровград сс срещна
ха 'продсташ-итсли па мото 
лите -и другите туриети- 
чоско-госгпилничарсюи ор
ганизации, намиращи ос 
край автомагистралата Вс 
лика Плана 
Димитровград. 11 а зассда 
ли-сто присъству-наха и 
представители ма „Юго- 
пстроя" и на А-втом пт-зсь 
1<>з Сърбия.

сря.',1гоителвюто доброи- о 
па раб-о

ш темпове ма стопли- тмицигс и малкия брой 
ска дойпюст продължават 
и през настоящата тиши
на. Така например- фи- • нашето на домашни рур-о 
зи-чсогаит обем ма про и- ■ юиии (70 на сто), осигу 

през първите р-см в'ьап1роиз-»С'Д|СТ1вса1 ма 
термаи (-от навилото ма. 
годината, а -и преди -е им 

на труда със ало застои) са . главните 
пункта, та причини, че кшижтмгьт 

ле е имала ма „Л-исца" -н Вабу-шшгца 
за замлалц-.ш-с е едни прсуспяптиц к-олс 

оисд юли®. Следна да сс отбе
лежи, че трудоао-тсоамо- 
ложнеата дисциплина и 
отчетността са ма ти-оо-ко 
равнище, което дейютщу 
в-а стимулиращо яп.рху 
изпълнеии-сто ат трудо
вите задачи. От друга ст 
рана, въведени са дссти 
мутиращи мерки за сме 
зн работници, които не 
оон с-заггелно -отсъст - ч-?ат 
„по болест", а срещу най 
-острите примери се гои 
лага.т и санасционни мер-

с-ам-о- 20 души мъже.
Стабилните :и устойчи- възнаграждение

Година наред «юноша 
та организация ма сдру
жения труд „Лисца." в 
Бабушница, 
ое в състава на .сложната 
организация ма сдруже
ния труд „Лмеца" от Сс- 
внице (СР Словения), -по
стига солидни делови ре 
зултатм. Усвоените ллрез 
последните две години 
850 милиона капитало-зло 
жемия (за изграждаме на 
новм производствени по
мещения от 2500м2 полз- 
юаема (площ, котла-ртаица 
и работнически стол да
доха възможност да ое 
приемат ма работа 80 но 
ви работнички, така че

административен персо
нал (само пит души), полз.у

намираща

ЗВ-ОД-СТВ-ОФО 
четири месеца е изнъди-еи 
с 98 -на сто, а етротазди- 
тслкостта 
103 индекси-м 
ка че ООСТ 
проблеми
на личните доходи 
интервонтния зах-ои. Сре 
димят личен доход възли 
за 103 400 дима-ра, а спо
ред очакванията па шес
тмесечието щс нараснат

1Гиш

СОЛИДАРНОСТ НА ДЕЛО 
В „Лисца" — Бабушннца, както впрочем 

и в останалите шест ООСТ работят всяка събо
та, за да изградят нова фабрика, която свлачище 
то в Загорйе (СР Словения) напълно унищожи. 
Досега по този начин на взаимопомощ бабушни. 
шките работници са обезпечили 20 милиона ди
нара и още 10 милиона са отделили от фонда 
„резерви". Общата стойност на фабриката щс 
бъде към 3,2 милиарда. Фабриката се строи и 
ще бъде предадена на употреба до края на деке
мври т.г. Наистина хубав пример на солидарност.

г-
1

КМ.

Именно поради това 
ма всеки -обнародвам кон 
курс в „Лисца" за прием 
на мС15и работници се оба 
ждат няколко-ратно пове
че желающи да работят 
в тази организация. Ред, 
дисциплина, отчетност в 
работата и справедли
вост във възнаграждени
ето с-а -сеткшяггс пр-имцм 
-пи, които владеят тук и 
мнозина са склониш и вей 
чко това наричат „слове
нски" начин -на работа.

Тъй като вече сме при 
края на вестмеоечието, 

продукцията намира до- тук с оптимизъм мзтък- 
бър прием на нашия Ш ват, че и този пери-од на 
зар. деловата родина <ще при

Съвременното произ-во кл-ючат със сраганител- 
д-ство (три поточни ли- но добри делов-и р-езулта 
нии -със н-о-ви машини), ти. Ст. Николов

Ползата от капиталовложенията е многократна

Главната тема бе: реви 
зия на плановете по стро 
ителство на обркти край 
бъдещата автомагистра
ла от Ниш до Димитров
град. Всички обаче оста
наха при плановете ои от - 
1981 г. С тях е предвидя- 
но изграждане на къмпи
нг край с. Желюша с око 
ло 300 места - и всички 
придружаващи го обекти. 
Средствата за това капи
таловложение ще обезпе
чи и „Компас"—Балкан” 
от Димитровград. Подо
бен къмпинг трябва да

бензиностанция, суперма
ркет и други необходими 
обекти.

Представителите на 
„Югопетрол" и Азтомото 
съюза се съгласиха с пре 
дложението, че при по
нататъшното изграждане 
на туристическо-гостил- 
ничарсюгге обекти всич 
ки заинтересовани да 
участвуват заедно, което 
намалява капиталовложе
нията и разходите. Полза 
та е многократна и за ту 
ристи, и за- съответните 
организации. Въпреки не 
съгласията -в разисквани 
ята, преодоля мнението 
(прието като заключение), 
че автомагистралата при 
на-длежи на всички. Нак 
рая бе констатирано, че 
изграждането на заллану 
в-аннте обекти край бъде 
щето трасе ще зависи 
къде ще бъде то прекара 
но (все още -неуточнено). 
Констатира се: грешките 
от преди да не ое повтар 
ят. Също така е изтъкна 
та необходимостта от за

силена информативяо- 
пр-мта-гандна дейност, ооо 
бено за пътуващите от 
Изток,' а пропагандните 
материали и проспекти 
да се преведат и на тур
ски език, 'тъй като турцш 
те -са яай-многочи-слени- 
те пътници в тази посока.

Периодът пред нас ще 
даде -отговор на въпроса- 
колко от договореното ще 
се спазва.

30 на сто.днес общият брой на 
трудоустроените възлиза 
320 души.

В състава на „Севни- 
це" има шест основни ор 
ганизации на сдружения 
труд, от които една е 
„Кроячницата", доставя
ща скроени модели -раз
лични видове лека дамска 
конфекц-ия. На бабушни 
нжата ООСТ о; достав
ят -скроени мг.-терени из
делия.

с още окол о 
За акумулация са отделе
ни 100 милиона динара.

Инак 60 на сто от про 
извеждеяата продукция 
се плаоира на -чуждестра
нни пазари, предимно на 

(в мо-конв-е ртируемите 
мента в Италия и Фран
ция) . и клиринговите (в 
СССР и Чехословакия).
Останалите 40 иа сто от

предимно сутие- 
тук се шият.крито

Може би това е „иричи- 
натя”, не в тази ООСТ от 
общия брой 
-— 300 са работнички, а

Ни

на заетите

СУРДУЛИЦА: ООСТ „5СЕПТЕМБАР" колектив навлезнаха е на 
стоящата делова година 
с увеличен обем на про
изводство с около 45 на 
-сто по .отношение на ми
налата го-дина, което изи 
оква големи 
Още повече, че 
лану.вания -обем на про 
-изводствофо вече сега е 
-над проектираните м-ощ- 
ности на тази фабрика — 
720 000 микромотори ,и 
500 000 помпички за пра
не на ветробрани стъкла. 
Но че в Сур д-улица са 
-рошени така приетите пл 
анс-в-е -и да осъществят, 
се потвърждава и -от фак 
та, че през -първите три 
месеца ръстът на -произ
водителността на труда е 
по-голям с 12,3 на сто в 
сраян-ени-е със същия пе
риод на миналата година.'

С. Микич

Приблизително до плана
Инак заетите тук са за 

планували тази година 
да произведат 1 330 000 
бройки микромотори и по 
този начин да осъществ
ят приходи 6,-5 милиарда 
динара.

В периода от януари 
до края на май са -п-остиг 
нати добри р-езул-тати в 
производството на микро 
мотори з,а деловите -парт
ньори от СССР, с които е 
устанюве-но пр-омишл-ено 
коопериране. Произведе 
ни -са 87 700 бройки и 
планът е преизпълнен с 
около 2 н-а- сто. Д-оюолно- 
фо се ка-оа-е за клзсиче-с-

В основната -орга-низа- 
ция на сдружения труд 
на крагуевашките заводи 
„Дървена застава" за идо 

"изводство на микромото- 
ри „5 -септембар" в Су-рду 
лиц» през петте месеца 
на. текущата година'са п-р 
-оизвед-ани 510 500 брой
ки. Така планът на произ 
«одстоофо за този п-ари-од 
е осъществен с 92 на -сто, 
а съвкупната стойноитна 
произведените м-икром-о- 
тори възлиза 2 милиар
да и 440 хиляди динара и 
с около 10 на -сто изоста
ва вдд заплануваната сто
йност.

мия изи-ос, производство
то от 6793 -ми-кромотори 
(52 -на сто -над плана), 
предназначено за п-отр-еби 
тели в Румъния, Англия 
и -Италия, ще доне-ое но
ви 16,17 милиона динара 
приходи.

Пр-ез юни тук план-щугг 
да произведат 120 500 б-р 
ойки ми-кром-отори и ире- 

-дп-риема-т -в-оичн^и неюбхо 
дими мерки да -се -обезпе 
чат необходимите части, 
материали и -всички о-ста 
нали условия за реализа
цията на запланувания об 
ем н-а- п-роизвод-ств-офо.

След-в-а да, ое изтъкне 
обаче, че за-етигге -в тоаи

усилия, 
така зап

А.Т.

БРАТСТВО * 26 юни 1987(ЗГРАНИЦА в
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Отговорността на малките
Историята е казала всичко, или почти 

за делагга и зло делни ята на .некю- 
®елики ои-ли на 'балканските 

странства. Този 'европейски 
миналото, 
отслабналата

Обяснявайки Да ое обясняваюго-славоката инициати 
. ва за. среща на външните министри на ба
лканските

всичко,
гашните

това с теорията на „наи- 
изгоден момент" сигурно би «било трудно. 
М-огло* би просто да ое каже, че потребата 
за такъв разговор е 'стара, обаче условия
та за най-широко възможно участие 
относително- благоприятен 
добр.и ошколокото по-рано.

Отдалечили сме се, 
някогашните враждувалия или виосжи 
преженил., Всички потенциални страни- 
учасгнички (освен Албания) подписаха ев
ропейските документи, е които ое потвър
ждава ненарушимоотта на съществуващите 
граници. Трябва да ое надяваме, че въпре
ки всичко-, и Албания е 'Определена за за
читане на този

про-
жандарми от 

претенденти- на наследство на 
•и по-късно

. държави на едно тематично
практически неограничено- • заседание, 

на -външните работи 
посочва на някои от

съюзният секретар 
Раиф Диздаревич 
тях: разнообразието

умираща Ото
манска империя, са най-вече .виновни де- 
то Балканите, люлка на -европейската ци. 
вилизация, така дълго останали най-изос- 
та-вена

и за 
изх-од са лона- меж)дунар-одн‘С1ло- 

на балканските дър 
при множеството общи потреби.

литическата позиция 
жави , във времето, от 

-на .част на континента и че заедно- с 
жалката репутация на 

//'буре с барут". Едвам когато бал-кан-ските 
народи по един или друг начин спечелили 
своята политическа

от възможната 
ността и енергетиката, през съобщенията и 
водното- 'стопанство-, до защитата на -окол
ната -ср-еда. |Към това би могло 
бави, че с по-толяма степен '.на

кооперация в промишлетова спечелили

да -се до- 
съгласи-е занезависимост, е Тур

ция в нейните -етнически граници, почна
ли по иринципи да ое създават обстоя
телства
Балкански полуостров.

условията
тукашните държави биха по-успешно при 

■ воти-чали вниманието на останалата Евро
па, и на света, на често- пренебр-е-гаванатц 
источнооредиземноморска дим-ензия на е.в 
рон-е-йоното сътрудничеств-о и 'сигурност.

на сигурността на Балканите
принцип, относно че в 

едн-о -активно вътрешно балканско 
ничество би могла да види -свой интерес. 
Трябва да се надяваме, също така, че на
преженията в гръцко-турските отношения 
йяма да -отвратят -една от двете нам прия
телски страни от участието на предложена 
та среща. -И блоковите деления не са вече 
така голяма пречка за сътрудничеството 
като някога, защого- у и вътрешната блоко
ва унифо;рмност не -е останала непроме
нена. Това ое доказа и на Балканите. -Вси 
чки (балкански страни имат актуалн-и раз
войни рошреби. |Няма причина за съмнение, 
че по до'брота международно -сътрудни
чество -би облекчило удовлетворяването на 
по-не Някои -от тях. -Можем, може би, по- 
рационално да разговаряме и за най-чувст 
вителните теми, които ни разделят, -или 
п-оне да настояваме да ое спр-е тяхн-ото раз

за по-спокоен и пр-о-сперитетен 
Фактът дет-о тези 

принципни възможности -са ое бав-но- ма
териализирали и дето вое до днес не са се 
м-атери ал-изирали. по задоволи те лен начин, 
трябва лърВ'ен-ствено да -се припише на 
старите, сетне по-новите или текущите ам
биции на могъщите извънбалкански фак
тори. И нашият сложен, икономически 
уязвим, а международнополитич-еоки недо-

сътруд-

Т-ова същевременно е и по малко- и п-о 
вече от познатите предложения за пре
връщане на Балканите -в зона на мира, без 
ядрено и химическо оръжие. По-малко- за- 
щото крупната прокламация от то-зи вид, 
която в е-ди-н такъв- овят изисква взаимн-о 
съгласие на свър-хсилите, не се внедрява в 
началото-, пък -не и в -средището- на п<о<-у-апе 
шното м-еждубалканско сътрудничество. П-о 
вече, мисля, защото до зони на. мира, до
стойни на- това име трябва . да- ое -стига 
чрез разнообразно сътрудничество в ра
зличните области, , понякога наглед и др-е 
бн-о, ко-ит-о всички заедно улеаняв-ат вза- 
йм-отн-ото разбирателство -и подтикват вза/и 
мно-то доверие. (Идеите за ,/безатомни" и 
,,безхимически'' Балкани затова са привле
кателен л полезен -елемент в нашите -стр
емежи, но удовлетворяването на общите ба 
лкански п-отреби не почва обезателно е та
зи акция, а още по-малко приключва с 
н-ея.

статъчно консолидиран полуостров не мо- 
гли да -отминат блоковските деления, с 
всичките рискове на тези делби. Дори 
и да -е тук всичко в ред (което трудно мо
же да -се каже), над нашите глави биха мо
гли, и без наша воля, да -се сблъскат чу
ждите ракети.

Повръхео-стно и неоправдано -обаче 
би било да 'ое заключи, че за всичко, ко- - 
ето ни ое случава на Балканите,
■не се случва, са виновни -само или изклю
чително -онези въигни, извънбалкански Фак 
тори. Едно так-ова -схващане не би мо-гло - 
да- издържи малко п-о-сериозна критика и 
— което е още по-лошо — удобно би ни ос 

собствените -оговорности.

яждащо' действие върху взаимоотношения
та. Не е, вероятно, най-важно колко може 
в-еднага да. се постигне, н-о да се подтикне 
движението' в- добра * посока.

или пък

На края, но на последно място, тук 
са нашите -отговорности, -от които не бива

вобождавало от 
Балканите не -са вече буре с барут, в ня 
когашното актуално значение на тези зака-' 
нителни думи, но_не е и градина на всео
бща хармония, която

да- се отказваме, ако «е искаме да ги пре-
Мож-е, разбира се, да .се постави въп- 

ро‘сът защо инициативата за среща на ми
нистрите на външните работи на -балкан
ските страни ре явява повече от четириде- 
сет години след -Втората световна война.

доставим на другиго. А тов-а е винаги би
ло. лошо и в бъдеще би било. лошо, за 
всяка балканска държава -отделно и за вси
чки.

би могла да. служи
Икономическата ра заедно:за прим-е.р на другите, 

змяна или културнит-е общувания, с някои 
изключения, са по-скромни отколкото да 

кратките географ

Д-р Гавро Алтман

ват възможност за това 
оки разстояния и 
не кажем и това —

ПО ВОЛЯТА НА ДИРЕКТОРА
-отколкото — защо да

това изисква, нашата 
Относително големи 

ооо- Решение и анулиранебъдбовна свързаност, 
те национални малцинства (една от 
беностате ма Балканския полуостров), при 

юоо-бвно непризнатите по-рядко 
а -че по

СЛЕД ИСКАНЕТО НА ОКОЛО 60-ТИНА ЗАЕТИ В ПИРОТ 
СКИ „РАДНИК", РАБОТНИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ ДА ПРЕОЦЕНИ 
РАБОТАТА НА ТЕХНИЯ ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕ 
КТОР, ТРИМА РАБОТНИКА ПОЛУЧАВАТ .РЕШЕНИЯ ЗА УВОЛ
НЯВАНЕ ОТ РАБОТА, КОИТО ПОДПИСВА СЪЩИЯТ ИЗПЪЛ 
НЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР

знатите ,а
са мостове на 'сътрудничествдао, 
често проблем, о -който, ое 
те. Някои граници 
6се още непроходими или 
да -бъдат проходими само ю едно направ
ление. Следователно, иапредваж» ое е, но 
се може повече и по-бързо. Тъй както би 
латералните положения .са различни, мо-

спъват съоеди-
са отворени, а друпи 

.се настоява

Към края на миналата годи- та на дисциплинарните комисии, 
на единадесет заети, на отговор- Връчени бяха 
'ни постове и около петдесетина - ки но най-гласовитите в „п-р-ев- 
ироизв-о дствени работника в пи-с оата-’', непосредствените Спаои- 
м.ена форма -се -обърщат до- Р-або чсви сътрудници,: на инженер 
тническия съвет , на пир-отокия Борию-ойе Ко-стич, технически ръ 
„Радиик" -с желание да процени ко водител, инж.’ Чаелав В-ацич, 
работата на техния (изпълняващ замстник-директор п-о

трудовите книж-
Ч1е и усилията за (издига- 

доброто сътрудниче- 
на бариерите

же да се каже, 
не ,на относително 
ство или за премахване 
спъващи по-доброто- сътрудничество- би 
трябвало да бъдат предимно билатерал- 
н,и. Това, калето и винаги, е то-чно, обаче 
има и валидни аргументи в полза на по- 
активното балканско мултилатерално сътру

пр-оиаво^
длъжността Директор Ар сени- ство- и «на икономиста Джордже 
й-е Спасич. Така всичко- започна, Савич, началник на продажба.
Бе -продължено- с експедитивност (На 4-та стр.)дничеств-о.



а Комушст
Звонимир ХрабарСРЕЩА

Време за отрезбение
ПРЕЗ ИЗТЕКЛИТЕ ДЕСЕТ ГОДИНИ — ДОРИ И НИЩО шрсштуциондл.изация 

ДА НЕ СЕ БЕШЕ СЛУЧИЛО, ДОРИ И ДА НЯМАШЕ ПРЕКРАТЯ или подобен съвет,
ВАНИЯ НА РАБОТАТА — СТАНАХМЕ :ПОНЕ МАЛКА ПО-УМ- и по-добре да ос решават п.ро-
НИ __ КАЗВА ЗВОНИМИР ХРАБАР, • НОВОИЗБРАН, ПРЕДСЕ блсмитс. Мисля, чс този въпрос
ДАТЕЛ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЪВЕТА НА СЪЮЗА НА ще ое актуализира 'Отново .в 'ра

зискванията по промените а Кои 
и Закона на сдру

на такъв 
та по-бързо-

ЮГОСЛАВСКИТЕ ОИ Н ДИ КАТИ
ституцията

Мястото, и .ролята ма Синди- новетс 1х> приемат като- своя ор- ження труд. 
ката в нашето общество сс оп.рс- ганизация. От друга страна, съ
делят от ' Конституцията на Шествуват ОСТ. пък и отделни Когато става дума за - >
СФРЮ и конституциите на релуб региони, в които за много рабо- за '«а синдикатите, шие бяхме на 
дините и покрайнините. Вое пак тещи « сдружения труд работата мнение, макар че имаше и дру

че в обществения сектор само с оо- *’и .предложения, че и ССЮС ч>исе получава впечатлението, 
организацията на работническа- циалка сигурност и допълните л- бва Да ос включи в .разиежвания-

на заработка, къдего сс остдцесг 13 оо 'конституционните промени
и да изнесе становището си по те 

сто- З'и въпрос. Но имаше и мнения, 
мое мнение, чс тряб-

та класа не успява да се „опра
ви" с тази роля. Във връзка с вяват големи доходи вън от сдру 
това обаче съществуват различ- жения труд в селското

дейно о това с и
да внесем 

мени :в избирането, 
то и ролята на Съюзния 

сс ® Скупщината па СФРЮ. а след 
това и в самия Синдикат. Ис вя
рвам, че самото учредяване 

лроб нов съвет ще реши 'проблемите, 
понеже и сега в Съюзния съвет,

ни мнения п различия е практи- панство, туризма и други 
ката. Някои смятат, че Синдика сти. В тези среди един брой тру -ва 
тът трябва да (бъде агресивна ор- дещн ое не проявяват

интерес за усъвършенствуваме на

съществени про- 
положенис- 

съвет
никакъв

ганизация. която едва ли не е
орга- труда и развитието, 'понеже

за дохода сн 'вън
•опозиция на държавните 
«и. (При това се споменават ме- грижат само

от ОСТ. натоди, противни на системата на 
социалистическото самоуправле
ние. Второто екстремно ставови- лем, по които трябва да говорим

откровено. И нис в Синдиката, поне статистически, имаме голям 
без оглед дали признаваме или брой делегати от сдружения 
не, сме разделени на осем цяло- труд. Обаче сериозно сс поста- 
сти, а съществува — условно да вя 
кажа — и девета. Макар че 
твърдим, че сме единна организа 
ция, че работническата класа с интереси?

предвидено изменение иа член 
636 и 638, които регулират обла 
стта за решаване на конфликтни 
ситуации; Синдикатът е поел 
задължението да предложи ре
шения, които нормативно трябва 
да регулират тази материя. Да 
кажем, че нищо не се е случва
ло през тези 10 години на ЗСТ, 
че «е е имало спирания на рабо 
тата. сигурно сме с нещо по-ум
ни. Очевидно е, че онова, което 
е предложено гече не съотвест 
ствува. особено на тази практи
ка, която настана. Не вярвам, 
че ще легализираме безделие
то. Защото. спирането на рабо 
тата представлява определен акт 
на безделие. Но, трябва да се 
осигури и .нещо друго, защото то 

явление, разбира се, не мо
же да се пренебрегне. То е тук, 
и глупаво и сляпо би било ако

Съществува още един

ще . „приковава" Синдиката за 
области, каквито са зимнината,
рекреацията, излетите...

— Много по-важна функция 
на Синдиката, .казва ■ Звонимир 
Храбар, е активното му участие 
в борбата за по-нататъшно разви 
тие на социалистическото самоу 
правление, в борбата за коренния 
интерес и по-добро положение на 
работническата класа, в общес
твото.

въпросът: дали те .наистина 
са делегати на сдружения труд
и борят ли се за автентичните му

неделима, че интересите й са 
единни и пр., ние все още 
успяваме да осъществим 
функция в достатъчна степен.

Имаме съвет на сдружения 
труд на републиканско равнище. 
Налага ое да кажа, че имаше 
случаи (в Хърватско) Съветът на 

Как се отразява това върху пра- сдружения труд да приеме и ре
шения, които бяха не само за 
отхвърляне, но и за задълбоче
но обсъждане, понеже въз осно-

не
тази

Във връзка с предстоящото 
меняване на Конституцията, ние 
не възнамеряваме да предлагаме 
принципни промени. Обаче ечи 
таме, че едно конституционно оп 
ределение.. намиращо се в «снети 
туциите на някои републики и по 
крайнини, трябва да бъде внесе 

, но и в Конституцията на СФРЮ. 
Например, когато Скупщината 
на. СФРЮ приема закони,. които 
засягат жизнените интереси на 
одружения труд, да кажем, кога 
то юг дохода трябва да се отдел
ят по-големи средства и по този 
начин пряко ое застрашава со
циалното и материално положе
ние на работниците, такива за
конни нб трябва да се приемат 
без становища поне на Съвета 
на Съюза- на югославските синди
ката. Тота не означава, че Съю
зът на синдикатите иска за себе 
си право на „вето", но въввоеки 
случай организацията на работ
ниците трябва- да бъде запозната 
и да има право на ообствено мне 
ние, на ообствено становище, «ое 
то в крайна сметка може и да «е 
получи респект в Скупщината.

ктиката ?

Най-просто казано, недоста-
дейността 'вана тях се взима повече от дохо

труд, а някои
доведоха в по-тежко или ва

тъчно -е съгласувана
ни. Например на Десетия копг- . Да на сдружения 
рее приехме резолюция и се до- от тях 
говорихме републиканските и. по-сложно
покрайнин-ските съвети да при- отрасли, а фаворизираха други

програми за осъществява- и пр. Затова считам, че е нужно нме не респектирахме какво се
случва. Но, преди всичко от ста 

и новището на Синдиката трябва 
да направим организацията на

■положение отделни

емат
него й. Обаче все .още 
съгласувани действия. Съзнаня- структурата-.

липсват да внесем сериозни промени в 
компетенциите

положението на Съюзния съвет, 
пък <и на Съвета- на републики- Синдиката по-отговорна -към то

ва явление, в смисъл на преван
та„ пък ориентацията и насоки 
те ни недостатъчно се основават

те и покрайнините — да се за-
за -избиране на д-ейст- ™-вно действуване, защото пре

ди .всичко тя е и отговорна защо 
ое е стигнало до това. Следова
телно, синдикатът трябва, кога

на автентичните интереси и при 
добивки .на Съюза на югослав- стъпваме 

Следователно, витални
жения труд, а н-е на ония, ко
ито някогашната си работа в
сдружения труд употребяват са- го се стигне до спиране на рабо

тата. да -бъде с работниците. Въ
обще е трудно да се употреби 

Си- този термин -Синдикат с робтнм- 
ците, защ-от-о пак повтарям, Огн- 

са работниците.

представители на -сдруските синдикати, 
не мога д.а ое отърва -от впечатле
нието си, че л-ебдим над членове
те си, и че комуникацията и на 
гар-е, и надолу -не е достатъчно 
развита.

Неотдавна се явиха мнения

м-о като пед-игре.

Зачестяват стачките, които
Те, пок-

другото, сочат, че работни днкатът
за въвеждане на Съвет на сдру. ндикатът не подкрепя, 
жения труд в Скупщината на рай
СФРЮ. Какво е становището на ческата класа има много оправ- 
Синдиката по този въпрос или дателни искове. Какво с това 
какво трябва Да бъде, понеже се Синдикатът загубва? 
подготовят промени в Конститу
цията и Закона на сдружения 
труд?

Твърди се, че всичките 6,5- ми 
лиона заети са членове на Син- 

и не може 
че насилствено са 

членове, но- се задава въпросът 
колко членове би имал Синди-

диката. Те са членове,
— Тук нещо, трябва да ог -раз Да се каже, 

членява. 'Най-напред Оиндика- 
— Т-очно 'е, ч-е неведнаж б-е тът не е отделен от работника,

а -без работника- няма Синдикат, катът, ако имаше прием и заяв
ки?

\ Къде настава „разминаване" 
между организацията и члено
вете й?

проявен -стремеж за въвеждане
на съвет на сдружения труд и че Ак-о- в 'дадена организация опре 

Не е малък броят н-а -среди- мненията по т-ози -въпрос са ра работата, в това -участвуват и 
те, в .които се уважава Синдика- зл-ичви. Но аз много повече се членовете на Синдиката. Тук, сле -Преди всичко мисля, че не
тът Дор-и и условно макар че интересувам -от причините, по- дователно, м-оже да с-е зададе ед би било много по-малко число
това не 'е добре, аз бих разделил ради к-оито се предлага Съвет на ин въпрос — къде са .ръководех- то .въпреки че е сигурно, че би
влиянието на -организацията на ад.ружения труд -или подобна вата на Синдиката', Изпълнител- било- по-малко. Мисля, че не би
две характерни части. Там, къ- а-оощияция на -федеративно рав- ният -отбор или отделни ли-ца в било много по-малко, когато- към
дето преобладават промишлените нище. Мисля, ч-е тази иск .на- състава н.а тези тел,а? членуващите -бихме подхожда-
работници, където е ло-голяма стана, защото- не ое -осъществяват , Когато става дума за спира. ли и Да раб-оти-ме според Консти

работниците, конституционните права и поло- не .на работата или стачките, не- туцията. Върху това по-настоя-
-рабогниците живеят са- жение' -на работническата класа ка разчленим о.ще нещо. В .из- щем наблягаме и това ще тря

сдружения труд. И разбира мен-анията и допълненията в За

концентрацията -на 
където
мо от труда си в ООСТ, там Син и 

дикатът е по-активен и там чле- се, (На 3-та стр.)-предложенията клонят към кюна на сдружения труд ,»е -е
А



Комуни т 3
АКЦИОННИ КОНФЕРЕНЦИИ НА СК

Само
предвестяване

ПЪРВИЯТ ОПИТ В ДЕЙСТВУВАНРТП 
ОВН.И КОНФЕРЕНЦИИ НА СК в Жна 
ЕЛЕКТРОННАТА ПРОМИШЛЕНОСТ ПОКАЗВАТ3^АВА" 
МЕНИ НАЧИНЪТ НА ДЕЙГТВУВАНпЕ 
НИСТИТЕ ,В ГОЛЕМИТЕ ДЕЛОВИ СИСТЕМИ НА

НА

Дълго- време преди 
бе посочвано, че Съюзът 
муниетите ъ сдруж-ения труд тря 
бва да бъде организиран 
силно1 'От териториалните 
ци. Защого, ако СК

конгреса акционно свързване, в-съ!
животът 'им налож1и да ое 5 
ват за това, защого се пояса 

незави непосредствената връзка мг 
прани- вичните организации е 061

ките комитети не дава възможно - 
ст за мобилност -на комунистите, 

се търси, не открива пространства за д.авЗ- 
дезинте не на бързи • отговори на дневни- 

граци-онни процеси в обществото, те въпроси, които налага нроиз- 
атова .на Тринадесетия кон- водството и целокупният живот 

грес бе решено, (относно с изме- в такъв голям колектив, не пре- 
нанията на Статута утвърдено, че длага единство на акциите .на ко 

шожната организация

на ко-

в големите 
оистеми не о по-силно свързан, 
тогава тук трябва да 
обяснението за повечето-

СК, организирани -в 320 първич- Конференцията досега са приема 
ни организации, относно в 66 кон ни от всички първични организа- 
ференции на Съюза на комунис- ции, така че не е имало- нужда 
тите. Затова в „Застава" не се за статута интервенция от стр а 
колебаха. Пет месеца ел-ед кон- на на висшите органи, в случая 
грес а, през декември миналата ог ЦК на СЮК. 
година, проведоха учредително Забелязва се обаче, че твър- 
събрание на- Акционната ко-нфе- де малко делегати 
ренпия и 'утвърдиха стратегичес- ди, извън Крагуевац, взимат уча 
ки цели и: задачи. Тогава -казаха: стие в -разискванията. -Не дохаж- 
„Съгозът (на- комунистите трябва дат представители на централни- 
да афирмира Общите интереси те комитети на СК в Сърбия и 
и да се противопоставя на- затвар Югославия, -не дохаждат ,ни от 
янето, груп'0во-ообственичеоките комитетите на СК в общините в 
•отношения, техн-ократич-еските които са построени капацитетите 

узурпации... Във всекидневното на „Заводите". Това могат да 
действуване на комунистите е не бъдат индикатори «а известна не 
обходимо .енергично противопос- заинтересованост към работите 
тавяне на мнението, че може да и проблемите на Заводите, 
ое продължи по старому^'.

Какво е реализирано от тези ренция има .известни неприемли
во сти. Досегашните заседания се. 
провеждаха като -по някакъв шаб 
лон: .след уводното изложение, 

югославски гигант има 108 само °еци :Ча тази година са надмина- ^ при1щ|ш тъоси дума |№ЯКой из
це- ти рекордите, което досега не *

„в на д мунистите във всички части на 
сдружения труд, р цел да ое осъ разчленената стопанска 
ществяват съвместните интереси... Съгласно1 с предишните статути 
трябва да ое4 формира Акционна решения в „Застава" след прие- 
конференция на -Съюза на кому- манет-о на програмата 
•кистите като постоянен облик 
на .свързване и действуване

от други сре-система.

„Юго—
Америка" ,оа организирали тема- 

на тична конференция на комитети-
членовете и първичните 
зации..." На в-оички партийни <ор

органи те о-т организациите на сдруже
ния труд, участвуващи в произ- 

ганизации в. го-лемите системи и водството на автомобили,, но- ое 
в колективите, които работят в е показало, че такъв факултати 
повечето среди това. .решение на вен облик на работа не -създава 
ложи д.а формират нови акцион- силно акционно единство.
-ни конференции. Какъв е първи
ят -опит в работата- на тези обли те в Заводите за по-крепки обли 
Ци на действуване?

И в самата Акционна конфе-3астъцванет.о на комунисти-
стратегически определения ?ци акционно- свързване става още 

по-яоно, когато се знае, че този В „Застава-" през първите ме
НОВИ ТОНОВЕ

управително- -организирани 
Заводите „Цървена застава" л-ости. Те се намират в 37 общи бе направено през последните це

репуб- оет—петнадесет години. През
деловото ръководство, а на края 
вземе участие и някой от делега
тите, главно от крагуевашката 
част на Заводите. Едвам на тре
тото заседание се пробиха някои 
нови тонове, които съгласно с ои 
ре деленията на -първото — че ще 
се действува е отворена и конкре 
тна критика срещу отпорите или 
неактивността на отделни лица, 
колективи, ръководители, ■ сре
щу всички ята ден и я на лентяй- 
ство, не дисциплина.. -нарушаване
то на съдружието, безотгово-рно- 
то и прахосващо поведение. Мо
же би тези нови тонове ттредвес- 
тяват .всестранно приемане . на 
началното определение.

в- Крагуевац, всъщност 
те на СК в този колектив 
много "се застъпваха за постоянно има над 12 хиляди членове

членове- ни на територията на пет
най- лики и двете покрайнини. В тях първите три месеца бе осъщес-

,на твява планираното производст
во-. това продължава- и през вто
рото тримесечие. А плановете на 
производството и износът са из
вънредни:. предвидено1 е увеличе 
ние по няколко десетина процен
ти, коет.о е няколко- пъти повече 

. от средното увеличение в страна 
та. Овладяват ое нови програми, 
въвеждат ое нови модели, нами
рат ое нови пазари. За пръв път 
след няколко години тримесечни
ят баланс е положителен, дори 
при новите условия ,на стопани-с- 

Дълбоко съм убеден, че голя ване и .разпределение са остана-

Време за 

отрезбение
же: „Ние, другарао, работим то
ва -и това, па ти заповядай, .опре

(От 2-ра стр.)

бва да се осъществи все до иър .деши се.", 
вичните организации, преди вей 
чко кажто и в Конституцията -на
Социалистическия съюз на Юго- 

върху доб-

мо число току-що заета хора, ли средства и за увеличение на 
когато по такъв начин ое отне личните доходи. Колко. във всим- 

биха пристъпили ко това е приносът на тсомурис- 
Д.оое-гатлният ав тите и новия начин на органмзи 

томатизъм не е до-бър. Защото, райе ,на членовете на СЮК? Тру

ОБЩИ ИЛИ МЕСТНИЧЕСКИ 
ИНТЕРЕСИславия е написано, 

роволни начала.
ое-м към тях, 

-Следователно, към синдиката, 
на Син- С избирането на Председа- 

телствуващ на Акционната кон-
първичната организация
диката трябва към н-овоза-етия ра н,оВ|ОГ1|р;и,етите узнават, за съжа дно е да се прецизира, но- самият

. ботник да пристъпи и преди вси леиие< ЧЕ |Са ,станали членове на факт че комщистите във -всички ф-еренция на- СК в Електронната
чко да му -обясни . калево този синдиката тъкмо когато на пла- части дн,а „Заводите" ое застъп-
синдикат работи, да го запознае вежяия списък видят, че са им
с правилата на .организацията, на 

да го айими- 
това, след

индустрия -в Нищ е учредено па 
ват за по-гол яма икономическа ртийно „ръководство" за/повече 

веели членски виос. Според оп- отговорност на всеки участник в- 
реде-лсни съ-об.ражен-ия хората производствената верига Показ-

от 5200 комунисти, ко-ито живеят 
и работят в 80-тина първични ор 
ганизащщг. Тази СОСТ има о-онов

определен начин 
ра и въз основа на * не реагират, -но с право казват; ра, че преодолява съзнанието за 
време работникът да каже да- чакайте, аз не -съм приет в тави нужните промени в поведението.
ли иска да бъде член на органи .0;ргаНизация по .своя -воля'’, ко- ни и трудови .организации на
зацйята. .Но, това означава, че ,ето> особено. изтъкват когато Досега са -проведе,ни три за- териториите -на пет републики и 
изпълнителният отбор на тази ,ое ,стигне до конфликтно по- седания -на Акционната конфе-
първична организация и са^га'1ЯТ лоисение. .П.о този -начин, ние ренция на СК в Заводите. .Разис
председател трябва да .-работят и ,съо самия акт на приема- кза.но .е за стратегически

помастоя- не обезценяваме и намалява- си — за производството и разви
значението на организа- тието, а- подготвя се и заседание но .от интересите на ообствените

за разпределението. Отзивът .на или трудовите организации, 
делегатите .е твърде добър. Всич 

Слободанка Зекич ки заключения и документи на

САП Косово, които често са во
дили не синхронизирани акции, а 
често са .изхождали -изключител©ъпро

по-сериозно отколко 
Щем ра(ботят. Защото, за да се, 
отнесем към определени видими ц.ията, па и .автор-итета й. 
резултати, трябва да ое работи, 
за да може конкретно да се ка-

ме

(На 4-та стр.)

I



4 Комунист
върху директора, казва Борцвойе 
Кости ч.Решение и анулиране — И общината ле реагира ни 
кой, изтъкша Джордже Сами. 
Единствената ни 'надежда е Съдът 
на сдружения труд в Ниш. С не
говото решение бе анулирано рс 
щението на директора за нашето 
изключване. Тогава възникнаха 
нови (проблеми.

Няколко пъти се опитвахме 
за този случай да паразшваряме 
е директора Ароение Спасич. Опи 
тахме се, мо не успяхме в това. . 
Винаги бе отсъепвуващ.

Инак двамата изключени ръ 
ководители са върнати на работа 
(третият е в „Полет"), но на съв
сем други и двойно но-малко пла 
тели ^работни места. „Грешките" 
на Опасич не са опровергани, тру 
девата организация ще трябва да 
заплати на тримата ръководите 
ли 160 милиона стари динара, а 
на директора, понеже как неща
та засега се развиват, няма ни ко

®а, което ни разказаха дълго годи 
шиите ръководители на „Радиик" 
в писмена форма са доставили 
на Работническия съвет. Но как
во сигсд това се случва.?

Бе раздвижена дисциплинар
на ‘постъпка срещу осемте първи 
сътрудници. Трима — (Боривойе 
Костич, Часлап Вацич и Джорд
же Савич—, бяха изключени от 
трудовата организация!

— След нашата жалба до Ра 
(химическия съвет, която не бе 
приета, към мнозина се обърша 
хме за помощ. Търсехме да .рса 
гира Общинският комитет на 
СК. След тона нашата жалба за 
изключване се намери на бюрото 
па Общинската конференция на 
ССТН и Синдикалния съвет на 
Пирот. Повсчето ни дадоха пра 
во. (Обаче това не повлия много

ООСГ та „Радитк". И уволнения 
ръкюшо- та та работници, които бяха гьр 

по негова заповед бяха.

(От 1-ва стр.)
•В иска на гневните

дители, койго официално още ,ие шени 
е опроверган ос посочват много- беззакбиши. 
брощште „грешки" на директора.

— Можехме и роман да па- Заицо никой ме 
ше на, директора

—• Всички тези явления 
проблеми трудно можеха да ос

•■изразява
пишем, за това какво директорът 
Спаоич направи в нишата трудо
ва организация за само три годи
Ш1 — изтъква Борлвойс костич. 'Радешават с лнгаимржето 
— С такъв Ш1чин на работа, той тюсяшл с.ш, понеже имаше

машютулщранис с отделни членове 
на самоуигр авителч ги те органи и

и

и «а

успя да смени или пък да вдали 
яе да напуснат пашата среда 15 
най-отговорни лица е техничес- 'Общоствеио-политическите орга- 
»иГ« комерческия сектор, мю ™«'ации. На събрание. към края
чнтелно и шефовете на произход на “еоец ноември, '“'Р11 обсъжда

нето резултатите от деветмсосч- 
1ИОФО стопаниоваие, той скриваше■ството. И работници започнаха 

да ни напускат. За непълни три 
години ян напуснаха около 80.

— На .никого не позволява
сведения, които е дьлжен «поред 
Закона да изнесе пред работници 
те. Касае се за представителните 
разходи,
командировки както и за запла
тените лични доходи... Всичко то

ше да му се възпротиви — изтък 
ва Часлав Вацич, „бивш" замес 
тник-директор по производство. 
— До изострено влошаване 
общото състояние се стигна по
ради невероятните разлики в раз
пределението на личните доходи. 
Всеки месец директорът получава 
ше приблизително двойно по-гчз- 
ляма заплата от своите най-близ-

разходи за сшужейпи
съм да падне от главата.

Бобан Митич
«а

Само предвестяване
рия показва и самият факт, че 
делегатите на новооформеното 

„Ооризацията", която не по партийно ръководство (тях 85) за 
дмина и този колектив, е благо- едно с почти комплектното сто-

— Само в течение на тази 
година — каза Милованович — 
Електронната индустрия започ
на реализацията на 15 проекта. 

Всички тези амбициозни пла

(От 3-га стр.)ки сътрудници. Драстичен слу
чай настана лтрез август миналата 
година, когато Спасич получава 
320 000 динара, а неговите най- 
блнзки сътрудници по 130 000 приятствувала за такова поведе- папско ръководство ;на деловата

организации система, веднага след избиране
то, (разгледаха проблематиката 

на на развитието «а СОСТ, съглас-

нове — единно е становището на 
делегатите на Конференцията — 
изисква от комунистите, и не са
мо от тях, по-крепко свързване и 
сплотяване около общите иитере 
си, по-голяма специализация 
работите, по-детайлно разделение - 
на труда и общи влагания в про 
изводството, необходимо на вси
чки.

динара. Затова все до неотдавна ние на първичните 
не беше съгласен да се промени на СК. Нещо повече допринася 
правилника за възнаграждаване. за автаркггичното поведение 
На него и сътрудниците му отго ООСТ и трудовите организации, 
варяше. Всички работници
трудовата общност получаваха единодушно, на събранията на 
около 50 на сто по-релеми лични първичните организации в цяла статирам каза по тоя случай 
доходи от работници ,със съсца та дел-ова система се обезпечава Милован М ладсно вич, новоизбра 
квалификация от производст- „взаимно свързване и единно иде ният мредседателствуващ на- АК

йно-политическо действуваше на на СК — че в „ЕИ" съзря съзна-

но Дългосрочната програма за 
С новото .решение, прието стабилизация.в

— С основание мога да кон на

БОТО...
Основната задача на ново- 

формираната Акционна конфере
Докъде идва своеволието' на членовете и .на първичните орга нието че към ускорено техничес- 

директора Спасич и злоупотреба низацим на СК по осъществяване , ко-технологичеоко развитие не
то на работите и задачите от може да се върви без образова

ни»! високопрофесионални кадри.
Не може да се каже, че в 

„ЕИ" няма твърде професионал
ното споразумение за сдружава- Ни кадри, но е издигнат въпро- 
не на СО:СТ.

нция и на всички първични ор
ганизации на СК — бе казано на 
засцданието

та на самоуправителните органи 
най-добре илюстрира 'Джордже общ интерес в „Еи . А тези ра. 
Савич: ' боти и задачи от общ интерес са

дефинирани със самоуправител-
е да потушава 

съпротивите, които като прегра 
дна стена поставят пред такава 
развойна политика технобюрокра 
тичните структури в отделни час 
ти на СОСТ, кщгто свс>!1те местни 
чески слагат пред общите инте
реси.

— Не са заключения, които 
работниците гласуват на заседа
нията на работническия съвет, 
■но онова, което директорът из- 
диктува на секретарката след за
седанието. Такъв е случаят

тяхното
Формирайки Акционна кон- знание? Тук немалък брой кадри 

федерация, комунистите па „ЕИ ' в ООСТ най-често се занимават с 
с са се договорили единно да де- подобрение на съществуващата 

финират политиката за развитие технология, а това безспорно не

сът: как ое използва

решението за адаптация на него
вата канцелария, за заплащането на материалните основи на тру- е завидна перспектива, 
на работниците .от трудовата об Да. производително-финансовите 
щност, когато работниците търсе планове, сдружаването на труда
ха да ее извършва според правил и средствата и развитието на до план бе казано на заседанието

ходните отношения е създаване- на .Конференцията .е предвидяно

Разискванията на това засе
дание, с участието на делегати от 
всички части на деловата- сисге- 
ма показаха, че комунистите 
готови да менят съществуващото 
положение и да ое борят за п-о- 
голямо ‘съдружие, понеже съзна
ват,. че „Еи" може на това обще 
сте-о и на. заетите работници в не 
йните фабрики да предложи мно 
го повече.

С текущия срсдносрочен
са

ника, а не по отделни решения, 
след това договорът с „Югопет- т« и разпределение на дохода в изграждането на 27 нови лроек- 
роя”, когато бе отказано взима- общата цялост, усъвършенствуаа- та ,с чиято реализация би тряб-

не на самоуправителното устрой- вало да се обезпечи ново прогних 
вани на работа много работници, С’1Ш'0 и свързване 'на /сдружения ване ,на 'Световните пазари. Оча 
■роднини, приятели. „Изменяше" труд м. т.щ. 
решенията на .работническия съ
вет. С негова заповед бе и пое- то действуваяе на Съюза на ко- .ефект и да трудоустроят още 

бившите мунистите в Електронната индуст 6540 работника.

нето на заем. Така бяха назнача

ива ое тези проекти да дадат но- 
Колко недостигаше единно- пи 77 милиона долара валутен
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босилеградскаЕобцшнаИРАНЕ
ТО НА ПРОЕКТА „МОРАВА П" В

ПОДГОТОВКИ ЗА ЖЕТВАТА В БАБУШНИШКА 
ОБЩИНА

Половинчати резултати
броят на овцете и кравите не р3^^3уВани докрай и 
От заплануваните 242 мини , значително увеличен.
Има и ферми без добитГкГ ФбРМИ

Навременно и качествено
Всички обществени су

бекти в Бабушнишка об-
■на предстоящата сесия 
ще се произнесат и ней
ните делегати.

С акциониата програ
ма за есенниците е било 
запланувано да се засеят 
с пшеница 22 730‘декара 
площи. Изключително 

'сушен 
обаче не позво-

©се още не 
Дали има

са иаиьраюилу*. щина в момента л реднри 
емат редица подготвител
ни мерки 
жетва

и каква 
злоупотребата в това 
ношение в 
заоега
Тук посочват.

е
от пред стоящата 

в общината да се 
извърши навреме и каче 
ствено.

„Напредък" 
коментират, 
че д-о. края 

на годината ще контроли 
Рат дали животновъдите 
нарушават сключените с 
тях -договори, преди в.аич- 
ко дали отглеждат поне 
необходимото число (кое
то бе -условие за 
не на ферма) добитък. 
Ако и официално се 
нъ-рдят неправилности 

първата крачка, както ка 
зват тук -е : кредитът Е-ед 
нага трябва 
като се заплати допълни
телна лихва, която © зави 
симо-ст от сключения до 
говор възлиза от 30 до 60

открити 155. не
По то-зи въпрос 

становища заеха.- Щабът 
за кадри в селското сто-

Проектът „Морава П" 
в Босилеградсма община, 
който трябваше

В „Напредък" 
тават, че всяка

продължителния 
пориод

подче-р- 
година -ое 

контролира работата на 
живютновъдите. Има 
вестне, число животновъ
ди, които

Да даде 
силен импулс на животно 
въдетвото в частния сек
тор не изпълни 
очаквания. Реализирането 
му започна п,рез 1983 го 
дина .и първоначално бе 
запланувано в общината 
да се открият 242 мини— 
Ферми — 65 за крав-и, 71 
за овце и 106 
Тъй като

тт■из-
всички са сключили 

договор, теглили кредит, 
(но не са увеличили 
лото на добитъка 
Има

открива

чие ут-
си.

■и такива, които изо
бщо- не •■изпълняват у сло 
в-ията да бъдат животно
въд и. Някои изцяло са 
продали добитъка -и фер
мите юа празни. Едно чи
сло- животновъди, 
са закрили фермите си 
лече са върнали 
-кредитите. Други

да ое въонесмесени, 
животновъдите 

нямаха необходимото 
сло добитък (за да откри
ят мини-ферма за 
трябваше да притежават 
50 овце, за кравеферма 
5, а за смесена мини—фе 
рма 30 овце и 3 кр.аВ1и) и

чи-
•които-овце панют&о, Изпълнителният 

съвет на Общинската ску 
шцина, ОК -на ОСТН. а

ли плана да се реализи
ра. па са засети само 
9510 дка-. Това , до извес
тна степен ще улесни жът 
ваната кампания.

В настоящия момент 
от всички субекти: земе
делски кооперации мест
ни общности, собствени
ци -на комбайни и до у ги 
жътвени машини г.е тър
си до края на юни да на
правят планове по мест
ните общности как да 
се жъне, механизацията 
да бъде доведена 
равно състояние, да ое 
обезп ечат необходимите 
резервни части, -гориво 
и маша, начина на изку 
пуван-е и съхраняване на 
пазарните излишъци.. 
бщо от всички оа длъж
ни да осигурят стройна 
оргаииз ация, отчетност 
и проявят високо чувст
во на отговорност за из-

на сто.
изцяло

това В. Б.

ДИМИТРОВГРАДпонеже не проявиха ло- 
голям интерес за теглене 
на кредити, първоначал 
ният план бе намален и 
до края на 1985 година, в 
общината бяха -открити 
155 мини—‘ферми. От це 
покупни-, брой открити 
фе|рзуги 65 са за крави, 11 
*а .овце и 79 омесени’.

Готви за предстоящата жетва
Отсроченото заседание 

на щаба за следене рабо 
тите в селското стопанст
во ое проведе на 9 юни 
тази година. На заоедани 
ето бе приет дого®ор за 
провеждане на тазгодиш 
ната жетва и прибиране 

от на реколтата. Както и ми 
налата година, така и та
зи, главен носител на п.ре 
диидените работи да бъ
де основната организа
ция на кооператорите ,До 
оперант" от. Димитр-овгр-- 
ад за цялата община-. Из 
хеокдайки от това „Кооие 
р.ант" най-късно до 10 
юли трябва да вземе не

обходимите мер.ки цело
купната необходима ме 
ханизация да бъде доведе 
на .в тхнинеска изпраш- 
ност, яа време направен 
технически преглед на 
машините. Отговорните в 
тази организация са за
дължени и за механиза
цията на частните бобств„ 
еници. 2а тази ц.ел тряб
ва в най-скоро време да 
бъде организиран разго
вор със собствениците на 
комбайни,, за да се уточ
ни кои ще вземат участие 
в жетвата и да се обезпе 
чат резервни части и за 
тях.

Що ое .отнаоя до оста
налите проблеми свърза
ни с прибиране на рекол 
тата (сключване ка дого
вори с частните -комбай- 
нери, начина на събиране 
на изли-ше-ци и прочие), 
в най-скоро време ще бъ
де проведен© ново за-седа 
ние на Щаба за селско
стопанска дейност. Сега 
е най-важното да ое уста 
нови изправността на ма 
шините и на време да 
се обезпечат резерви час
ти, защото П'0'Сле тези 
проблеми много по-труд
но ое разрешават.

в изп-— Животновъдите не 
използуваха 
кредит на стойност към 
130 милиона динара 
Международната- банка, 
„Икв-естбанка" и фонда 
за насърчаване развитие-

■отлуонатия

то на икономически изо-с 
таналите краища 
ва Ва-оил Захариев, агро
ном <в ОО-СТ „.Напредък". 
Без оглед, че лихвата оре 
дно възлиза на 8,5 на 
.сто и че кредитите тряб 
®а да върнат в срок от 10 
гадили, тг теглиха само 
51 милиона динара. Сега 

бопе-

каз-

пълняване на тази твърде 
отговорна задача.

А. Т. Ст. Н.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НАМЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В БОСИЛЕГРАД СКА ОБЩИНА
Не ©еднаж досега, нога 

то ое решава върху важ
ни комунално-битови .въ
проси, в селата в. Броил е- 
гр ад-ока общ-има събр аши 
ята са

от Ле-сков-ац. като главен 
инвеститор
Без техен контрол ,и на
пътствия сега трябва ня
кои -електрически стълбо 
ве които, са побити — да 
вадят.

Договор за акциитези средства не .са
ми, но -преди няколко 
дини имах-я ценност. Оне 
зи животновъди, ко-итс- бя

на .акцията.го

зг-овора бе по-нататъшна 
та .активност .върху елек
трификацията 
планинско село.

Сигурно е, ч-е тези пла
нинци- знаят какво значи 
в -домовете- ,си да -имат 
електрически ток. За то 
зи благодат няма нужда 
от убеждаване. Обаче-ак
цията, -която тук раздви
жиха още преди две-три 
-години, а миналата година 
започна ,о п-о*-усил.ен темп,
-в последно време като че 
ля пак .спря. Тези чести 
засечки започнаха да ги 
обезпокояват. Затова же ■ 
лан-ието им беше откро-

без 'отеоиан-ие, ■ поха добре разбрали поли
тиката в тази област вее 
ха кредити, набавиха по- 
-роди-ст добитък, еелекос- 
от-опаноки машини и об
заведоха фермите си. Вс 
ред тях има- добри живот 
-новъди. Сега на пример 
Иван Таоав .от Груинци 
отглежда 11 крави и юя- 
ци, Здравко Георгиев 
Белут 80 овце,
Илиев от Д. Ръжана 
'овце, Станко Младенов от 
Д Ръжана 6 к-р«и и чети -нар" и иа трудовата ели

на Електроразпре-

®ено,
-воички алегуални във аръз 
ка с акцията проблеми да 
разповар-ят с най-отговор
ните в общината. А .откри 
тите Проблеми във връз
ка с досегашния ход на 
акцията, казват в местна
та .общността има мио- 

Мнопо от тях бяха 
посочени и на .събрани
ето. Най-много ое опна

масови. Идват,
дото се -казва, и старо и 

и жени. на товамладо-, и мъже 
Така бе-ше и -в миналата 

.в село Я-решн-ик.
Н-а заседанието бе -раз 

движен и въпроса във 
връзка с разширяването 
на селския път на дължи 
на .от около- 6—7 км и ня
колко -километра махлен
ски пътища, 
ни получиха обещание, 
в ОСОИ за жилищна и 
комунална дейност ®ече 
правят .план, булдозер да 
работи 
не през

неделя 
Н.а .събранието присъс- 
твуваха най-отгов.орН1и- 
те от общината: пред

на ОК на СКседателят 
Иван Василев, иредседа- 

на ОК на ССТН
ярешнича-го.

т телят
Симеон Захариев, пред- 

60 став:йггел.и'> иа -стремителна- 
та -коперация „Граджеви-

Славчо
сяха до отделни пропу
ски ва изпълнителя на 

-строителната
в това оел-о, ако 
ляггото то понеработата,

-кооперация „Граджеви-- п-рез еоента. 
нар" от Босилеград и Ел-

.|мица
делители ото -от Л-еаковац 
в Босилеград. Т-ема на ра

ри телета... Има повече 
такива-. Полза имат -и те 
и -обществото. ектроп,азттруед ел ите ликото М.Я.
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СУРДУЛИЦАОЗНАМЕНУВАНЕ ЛЕНЯ НА 
ГРАЖДАНСКАТА ЗАЩИТА - 20 ЮНИ Растеброятна боледуваниятаДИМИТРОВГРАД

Награди на най-добрите И в анализа на стопанс 
ката дейност на стопаисг 
вото и обществените дей

Па последните заседа
ния на Общинския коми 
тст па СК и па сесиите
■на Общинската скупщина поели « края на миналата 
|Н Сурдулица, ко-гат-о се година бс изтъкнат този 

стопанската проблем. Между другото 
бе казано, чс поради бо
ледувалия (като илюстра 
ция) цял месец не е рабо 

първото пила например ООСГ за

Тържественото заседа
ние на Щаба бе удобен 
момент на най-добрите 
да се връчат награди и 
признания. Освен на по-оо- 
мените най-добри отбо
ри. грамоти бяха връче
ни н;;_ ИЛИЯ САВОВ от 
„Свобода", ГОРАН НЕ
НОВ ог Образователния 
център. МАРИЯ НАЙДЕ
НОВА, от „Сточар", МА. 
РИЯ ЗАРКОВА и МИРЯ
НА НЕНОВА от „Димит 
рошрадч и ГЕОРГИ ГЬА 
ГОЕ ът Смил-ов-ци. Специ.

По случай 20 101111 ДСП 
,1П' на гражданската за 
щита, на 19 юни » Дими 
туовград се проведе тър
жествено заседание на 
щаба по гражданска за
щита, на което за значе
нието на същата говори 
началникът на щаба Ми 
лня Мердовпч. Между др 
угото той .изтъкна, незаме 
нймата роля на граждам 
ската защита не само по 
време на война, но и по 

. време па пожари, н<вдд- 
нення, земетьрсения п пр.

Ооггсюобеноста на еди
ниците ое проверява и 
чрез организиране на съ
ревнования. Тази година 
бе проведено седмото по 
ред, общинско съревнова
ние в което участвуваха 
двадесет и осем отбори. 
Най-добри резултати по- 
казаха специализираният 
отбор по общо предназ
начение от Желюша, от
борът на първа медицин
ска помощ на ТО „Сто
чар", противопожарният 
и РХБ отбор на ТО „Ди
митровград".

подучихаалии дипломи
Гроздан Гогов, Томислап 
Кръстев, Добрин Петров, 
Миряна Петрова, Андрся 
Милков, Милия Мсрдо-

рави<Ж|Ла по 
дейност па трудовите ор
ганизации и па оргапиза 
циите от обществените 
дейности през 
тримесечие на текущата 
година, чуха се предуирс 
ледения по адрес тш год
им брой боледувалия на 
работниците. Този пр-об ма за сумирано боледува 
лем най-красноречиво ил не в течение на цялата 
юстрират няколко п-риме- 1986 година, за което са

заплатени 18 милиона ди 
нара и т.и.

Касае се за • проблем, 
пия И'|>ез първото тримс който търси задълбочен 
се чие са заплатени 9,3 ми анализ. Обаче, -както бе

пич и протинпожарпата 
единица в „Сточар".

Златни значки на пражда 
коката защита, на СФРЮ 
получиха МАРКО 
КОВ от Желюша, ТОШ- 
КО СТАНЧЕВ, от Димит. 
ронград и отборът по пър 
на медицинска помощ 
при ТО „СТОЧАР"

производство «а микромо 
тори'„5 еептембар", къде 
то работят 400 работни
ка. Разбира ре става ду-

МАР-

ра: и ООСТ „Зидар", ко
ято има загуби 89 милио 
па динара, за боледува-

А. Т.

лисна динара, което е казано на последните две 
3,2 пъти повече от първо важни заседания ъ Сурду 
то тримесечие на мина- липа, то-езожи Факта. чс 
лапа година, или повече все по-чести -са боледува 
отколкото за боледувалия н-чята от по няколко дена 
е заплатено през цялата и че п-ри това има разли 
1986 година. Във фабри. чии „връзки" и приятелс 
ката за машини и стомл- тва. 
полеярна „Мачкатица", в 
която работят над 800 ра
ботннка, за боледувания в медицинския център 
са заплатени над 5 мили „Милеятие Папавич" не 
она. докато в ООСТ „5 се ..цъфтят рози". Трудова- 
-птембар", поради отсъс
твия „по болест" месеч
но не са работили 47 ра 
болника, в цеха на „Коща 
на" — 26, „Юм-ко" — 24 
и т.н. Този проблем е на
лице и в останалите орга 
низаци-и «а сдружения 
ТРУД, а особено е остър 
в онези, организации, ко
ито имат ниски средни

Тук трябва да приба
вим и обстоятелството, че

та организация е обреме 
неиа с боойни фжнансо- 
ви проблеми, а през пър 
в ото тримесечие е отчете 
на загуба 66,6 милиона 
динама. Именно затова 
на „боледуванията" тряб 
ва да се посвети съотзет-

БОСИЛЕГРАД

В постоянен възход година -единиците на гра 
жданската защита мест
ните -общности и трудо
вите организации не са 
м-о, че се оборудват е но 
ви съоръжения за бързо 
и успешно действув-ан-е, 
но -и идейно-политиче
ски и кадрово укрепват.

. В тоша отношение, ка-кто 
ни уведоми началникът 
на Общинския щаб -на 
пражданската защита, Ви 
нко Евтимов, в течение 
н-а годината почти (във 
воички единци и -с и-о-го- 
лям б-в-ой числящи се 
към гражданската защи 
та са проведени -съответ 
ни обучения, сказки и 
проверки, а резултатите 
са за -всяко Похвала.

Думите н-а- Евтимов и - 
в п-рактика потвърдиха 
трите отбора, (най-добре 
класираните на общин- 
окото състезание), които 
уча-ствуваха н-а четвърто 
то -регионално състеза
ние п-о гражданска защи 
та във Вла-сотанце, къде 
то бооилелрадоките със
тезатели високо се класи 

Състезанието се 
проведе по повод 20 юни 
— -Ден-я яа гражданска
та защита, -а -състезаваха 
се в три дисциплини: ока 
зване на първа п-омощ, 
прошивл-оокаряа защита и 
радиоиожко-хгаминна 
биологична защита.

ното внимание и да се ус 
таноии по-тясно сътруд
ничество между организа 
циите на сдружения труд

В Бооилеградска общи- ва и получава-онова мя
сто във -воен-ар-одната от
брана и обществ-е-ната са 
мозащита, което и при
надлежи. От година на

лични доходи, -като налри 
мер във

на, гражданската защи
та, като твърде значите
лен фактор, ежегодно се 
развива, усъвършенству-

Власина—про
дукт", където месечно са - нейия център, 
отсъствували средно по 
34 работника.

от стопанството и медици

С. Микич
БАБУШНИЦА

ДИМИТРОВГРАД

Висока степен 

иа обучеиост
„Рибарска среща” край 
Погановски манастир
Адаптация-та на кръч

мата край Логановоки 
манастир е само първата 
крачка, к-оето е заплану
вала ООСТ „Балкан" да 
се направи тук, бе изтък
нато на малкото търже
ство по случай откриване 
то на пр-еуреден-ия гости 
лн-ич-ароки -обект „Рибар
ска с-Р-еща')' край П-огано 
в-оки -манастир, състояло 
са на 12 юни тази годи
на.

От друга страна 
този 
По-

ват.
сто -са завършили. Всяка 
година 500 — 600 души 
завършват 
но -обучение, а целокупно 
то -население е запозна
то е мерките и начина, 
които трябва да пр-едпри 
емат в случай иа военна 
заплаха, война и при-род 
ни бедствия. -При това 
с отделни, средства'' на 
личната- и колективна за
щита -са-обезпечени с по 
,воче от 80 на сто.

В -Бабуиши-шка -общи
на -в оспоообяването и 
подготовката на хората 
за защита на население 
то и материалните бла
га.! -особено през послед
ните години, в местните 
общности и -ор-ганиза-ци 
ите на сдружения труд 

. са постигнати забележи
телни резултати. В ООСГ 
над, 200 заети и -в местни 
те общности н-ад 500 ду
ши -са обучени в щабове
те по цивилна защита. 
Съществуват и бройни 
специализирани единици 
в ООСТ. В ча-стите на гр 
аисданоката защита -е -об
хванато 15 на сто от на
селението в общината, а 
45 на сто от .тях другар
ки. -Обучението на населе
нието е на високо равни
ще: от подлежащите ос
новно обучение 90 на

прелестите на 
край и известния 
ган овени 
по-често

допълнител- машастир все 
п-осещават не 

само хора от околността, 
н-о и бройни туристи.

Адаптацията яа гости
лницата е началото, защо 
то след изграждане на 

гостилничароко-ту,р исти- 
ч-еюките обекти на прани 
цата и реконструкцията
н-а хотела в града, -е зап
ланувано и кра-й Поганов 
оки мана-сшир да бъдат 
построени нови туристи- 
чегако-гостилнича-рсии об 
екти. Засега ношооткри 
ти-ят обект е единствен 

Сукюво до 
и затова

В оравнителн-о къс срок 
някогашната спирка на 
теснолиней-ката, която и 
-досега беше гостилница 
е пр-еуредана и разшире
на с открита тераса. С то 
ва са създадени умното по
добри условия за работа 
и -оказване на услуги на 
бройните пътници, 
то въпреки затв-орения 
път за Трънски Одор-ов- 
ци, ежедневно тук мина ра..

Тази -година, о-свея, тър
жествени -събрания, ое раха. 
проведе -общинско -състе
зание, а на регионалното 
-състезание -в .-Пирот, на 
13 юни, -от ТЕ „Автогу- 

един-ицата за първа
на пътя от 
Звонска баня 
ще работи по 18 часа 

кои- Дневно. За -разширяване 
и адаптация -са изразхо
двани 3,5 милиона дина- 

А.Т.

м-а„
п-ом-ош -спеч-ели вт-оро, а 
противопожарната едиии- и
-ца четвърто място.

м. я.Ст. Н.
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В СР СЪРБИЯ ПРЕДСТОИ ' *
ЗА ДАРОВИТИТЕ УЧЕНИ ЦИ

■*

0'&ИГ4
ПОДПИСВАНЕ НА 

И СТУДЕНТИ ОБЩЕСТВЕН ДОГОВОР РЕЗУЛТАТИ НА МЛАДЕЖКИЯ НАГРАДЕН КОН 
КУРС НА СПИСАНИЕ „МОСТ"Условия за избуяване 

домашния ум Две награди на
За талантливите девойки и младел<и се поелви

съкратено следване; 
онално
строяването. . .

талантливите студенти в 
..•научнюиз следовател скн 
ггрюекти и ще

Отзивът на младите е твърде слаб,4 а според 
оценка на журито основната причина за това са „бед 
ните" награди

и проекти. стипендии,,
широки възможности за пооЛег™ усъвършенствуване, предимства ‘

откриват
за тях работни места с 

при трудоу- изследователски ТРУДОВИ
В нормативните 

документи ма СОИ 
'бъдат вписани ' условия 
за включваме на д.арови- 
тите студенти в изследо
вателски и художествени 
програми, финансирани 
с техни 'средства. Обще-

ВАНЧЕ БОЙКОВ от До мир Тодоров и Стефан 
лна Любата, понастоящем Николов, членове присъ 
организатор на ородажбе ди и трета награда на 
ната мрежа .на „Ослобод- НЕВЕНКА МИТОВА от 
женье" от Сараево в Юго- " Гдожие. 
изтс-чна Сърбия, Касово 
и Македония със седали
ще в ,Нищ, е най-успеш- " 
ният участник в младеж
кия творчески напрад ен 
конкурс на списание „Мо 
ст", който бе 'обнародван 
по повод 25 май — Деня 
на Младостта, Конкурсно
то' жури му присъди 

първа награда за запи
сани народни песни, обоз 
начени с „Дарян ’86" и 
птооа нагптда за -стих-отво 
рени-ето „Край на начало
то". обозначено- с „Четете 
Опбис".

Журито: Зденка Тодо
рова (председател), М-о-

задачи.
Към края на май Окуп 

щината ма 
прие Обществен договор 
за създаване ма условия 
за развитие на ученици 
и .студенти о дарба за 'Оп
ределени научни области 
и изкуства. До 15 юли.т.г. 
трябва да но разгледат .и 
подпишат Скупщината на 
СР-С, -най-висшите репуб
ликански форуми на СС- 
ТН, Синдиката и ССМ, 
републиканските самоуп 
раиителни общности на

щеЦес. Скупщината ма СРС 
Ще, преразгледа някои за-СР Сърбия

ученичка в об
разователния център „Ив
ан Караиванов" в Босиле
град, за разказа „Парите 
и любовта", обозначен с 
„Будва".

конопредписания за обра 
зователната система, за 
Да се създа.дат програмни 
и организационни усд-оз

за непрекъснато, раз ството ще създаде «а та-
Отзивът на младите на 

конкурса е твърде слаб, а 
според оценка ма журито 
основната причина за. то 
ва са „бедните" награди. 
Затова членовете на жу
рито предлагат на списа
ние „Мост" да съгласува 
наградите на конкурса с 
наградите на подобни ко 
нкурси на младежки вест 
ници .и описания.

интересите -за наука, ос
новно- и средно образова 
ние, култура, и тр-уд-оуст- . 
рояване. Републиканска
та стопанска камара, уни 
верситетите в Белград, 
Ниш и Крагуевац и реги 
онашгаите СОИ за средно 
профилирано образова
ние.

К. Г

Разволес мома
Разболе се мома у долина 
никой немг! од нейна роднина 
само седи църни арапина.

Бога мозС^църни арапина:

— Дай ми боже на момата здравйе 
да я водим у арапска земя, 
да я учим арапскшда дума 
да я учим арапски да пое.

Дал -вой бог здравйе на момата, 
Църни) арапина, 

научил я арапски да дума 
научил я арапски да пое.

КОЙ СЕ СЧИТА ЗА 
ДАРОВИТ?
За изключителни тала

лактите тир-оки възмож
ности за професионално 
усъвършенствуш1ане в про 
чути домашни и чужде-

витие на творческите опо 
с-обности на талантливи
те. Факултетите ще въве
дат мази -Еид-ове -сбуче-предл-о-же-нти, съгласно 

ния Договор, ще се смя
тат учениците, к-оито са

ни-е, включване в научно- странни институти, 
изследователски и худо
жествени прс-екти, съкра
тено -следване и -п-р.).

ПредЕ'Ижд-а се. Скупщи 
■ната на СРС и СОИ за 
средно профилирано- об 
разование, наука и култу 
р,а да осн-сзат фондация 
за стипекд-иране и мате-

Учаетниците в Догово-
получили диплома за ви 
ооки успехи (спср^ед За
кона за дипломи);.-студен 
ти, КОИТО ВЪЗ -ЗТ:С1рГ/1 - И
по-горните курсове имат 
средна 'бележка, по-висо- 
и от 9; учещипи, натраде 
ни на съюзни, републи
кански и регионални съ( 
ревнова-ния; победители 
на -олимпиади п-о знания;

ра ще извършат измене 
ни-я и допълнения -в зак-о- 
-н-оо-р-едписанчята я. само? 
п-р-авителнит-е си общи ак
тове, -с помощта- :на к-ои
то на да.рсзчтитс щ-е -се 
обезпечат предимства 
трудоустрояването- вън ■ 

от редовните критерии.
Накрая следва да под-

одвел си я1В-

риалн-о подпомагане на 
талантливите за наука и
изкуство девойки -и мла- чертаем, ч-е и пр-оов-етни- 
дежи. Стипендии Ш'е им те и научни работници 

верситетни, факултетски, отпускат и организациите ще бъдат насърча-вани за 
■съюзни и международни ка сдружения труд, 'К-о-ито- работа с талантливите

освен то,_а ще създават студенти и ученици, 
на '

Разказала: Драга Стойнева (42) -от Г. Любата

(От наградения „цикъл" народни песни, залиса
ли от Ванче Бойнсш)

'Студенти, опечалили уни-

признания; ученици и 
студента със забележите условия за включване
лни (публикувани или съ- ______________ -_____
общеци) научни трудове

к. г.

В ОВО „Й. Б. ТИТО-В ДИМИТРОВГРАДили художествени пости
жения.

Републиканската скуп
щина ще утвърди закон
но задължение за учияи- 
щата и факултетите ..да 
-водят евиденции «а дяро 
витите ученици и СТУДЕН
ТИ и те подпомогне, съз
даването на -единна база 
на ■сведения за талантли
вите младежи и девойки 
в Републиката.

88 ОТЛИЧНИКА
със средна бележка 3,60. Александър 
Най-добра ученичка в I 
клас е ВЕСНА Петрова, 
във -втори Валентин Пе

тров; в трети Ам-елия 
Колева и В' четвърти’ 
клас Драган Стефанов.
Н-ай-добър ученик в ця 
лото- ■ училище е Ва
лентин -Петров, който 
подучи специална награ
да. Диплома за оообе 
ни ■ изяви в -културн-о-з.а- 
ба1вния живот в> учили 
щ-етс е присъдена на

басов от'От 334 ученика в дими 
трошградокото ср-едне уч 
илище 88 завършиха кл 
аса с отличен, 120 -с м.но 
го добър, 63 -с добъ-р и 12 
със задоволителен успех. 
Повтарят сам-о 13- учени 
ка —-12 от първи и 1 от 
трети клас. Броят на- пов
тарящите е най-малък 
през последните няколко 
години. -

Най-добър уда-ех пост 
имаха учениците от Н4, 
чия то -средна бележка' е 
4,37. Най-слаб клас е *3

пешна в това отношение 
е СЛАВТЩА Димитрова, 
която се класира за съюз 
ното
френски език.

Огг учебната 1987/88 
ОВО „Й. Б. Тито" 
се изучава н-ов предмет 
— електр-онн-и изчисшите- 
тели, а една година по-къ 
сн-е и -информатика. Два 
ма преподаватели вече 
се оопоообяват за п.р-епо 
даване на тези отредме-

IV клас.
От обществено-полез

ния труд на ередно-шко* 
лци-те оа осъществени 
•около- 800 . хиляди дина
ра к-оито се пошзу.ват за 
екскурзии. Уч-ениц-ите от 
димитровградското сред 
но училище участвува
ха въ» воичкм манифе
стации в града, а -някои 
от тях . поети-шаха забе 
лежителни резултати в 
.съревнованията. Най-ус-

съреЕнование по

1В
щ-е

НАСЪРЧЕНИЯ И 
ПРЕДИМСТВА

За да-ровитите младежи 
и девойки ое предвиждат 
особени .грижи в образова 
телнб-ъъзпитателния про-

ти.
(А.Т.)
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РАЗВИТИЕ НА БИБЛИОТЕЧНОТО ДЕЛО В БАБУ 
ШНИШКА ОБЩИНА

„ИВАН КАРАЙВАВ СРЕДНОШКОЛСКИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР 
НОВ" В БОСИЛЕГРАД

С библиобус ДО 

всички села
по-добър от ланиУспехът

знание „Вгукона грамота";
Миряна Ангелова, Ясми- 
иа Младенова, Слободан 
Александров, Невена Раи 
голова, Нсбойша Стойнев, 
Тнме Трайков и Павлина 
Александрова.

Когато етапа дума

Иагак, най-добър успех 
на края ;на учебна годи
на са постигнали ученици 
тс от четвърти клас със 
средна бележка 3,74, след 
тава учениците от трети 
клас

В средношколския об
разователен център „Ив
ан Караиванов” в Боси ле 
град в края на учебната 
година, успехът е срашне 
ние е миналогодишния е 
по-добър. По-малък е бро 
ят на учениците, които с 
три и повече слаби бележ
ки повтарят класа, а и 
общият успех е по-добър: 
от общо 396 ученика ус
пешно са завършили уче
бната година 235, от то
ва число 83 са е отличен 
успех, 53 са с много до 
бър успех, 90 с добър и 
само 9 със задоволителен 
успех. На поправителен 
изпит са останали 128 уче 
ника, докато 33 ученика

.ПЪТУВАЩАТА БИБЛИОТЕКА')' ДОПРИНАСЯ 
ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ БРОЯ НА ЧИТАТЕЛИТЕ

3,24, след тях слс С пабашкагга па библи
обус културният дом и Ба 
бунишиа създаде благо-

и пр.
Инак централната биб

лиотека <в Бабушница ра 
приятна възможност кни- злолага е около 23 хиля 
гага в обшитата да ста- ни томове, а заедно е фи 
не достъпна иа азлеч тю- лиалите в Звонци, Стрс- 

брой читатели, лъц и Люберажда и кло
новете в Пресека, Ракита 
и Радосин към 36 хиляди 
томове. Домът на култу 
рата', в ч-ийто състав е 
централната библиотека, 
полага- ежегодни усилия 
да увеличи книжния фо 
нд и да разнообрази ст.р 

книги. В уктурата му. Най-голжм 
брой книги са от облас
тта на художествената

задват учениците от втори 
клас със средна бележка възпитатслш-образоватс 
2,97 и учениците от пър лния процес, Василев йод 
вит клас със средна бележ 
ка 2,93.

черта, че заплануваната 
програма цялостно -е реа 
лизи1Р;,ша. Реализиран е и 
планът за извънучилищ
ната дейност. Голям бр
ой ученици са участвува
ли в различни културно- 
художествени и забавни 
програми. Отделен брой 
ученици са участвували в 
различни училищни, об
щински. регионални и ре 
публикаяски съревнова
ния. В течение на учебна 
та година твърде успеш
но са действували парти 
ината и >синдикална 
ганизации, както и учи
лищните съвети и друж-ес 
тва и ученическите орга 
низащим и общности. В 
ход е подготовката за 
следващата учебна го- 
динат. В първи клас обу
чението ще започне по 
новата програма за сред- 
н-о-ща-оо-чено образование. 
Запланувано е да има три 
насоки с четири паралел 
ки: по една паралелка 
п р и р одн-о-м атем ати ческа 
и (икономическа .наоока и 
две паралелки машинна 
насока.

Да кажем, че попраюи- 
телните изпити ще ое 
проведат след проведено
то -допълнително об.уче- 
нне, което според реше
нието на образователно- 
възпитателния съвет 1» 
училището е ,н а 20, 21 и 
22 август.

голям
Именно от началото на 
април библиобусът посе
щава към 20 ослища на
всеки 15 дни и раздава 
книги за прочит. За сра
внително кратък период 
са запленени 80 нови чле
нове и са дадени па про
чит към 300 
структурата на новоприе 
тост читатели най-числе- 
ни -са учениците — 71 ду литература, 
ши, петима са селскосто 
папски производители, тр 
има работници и един пе 
ндаонер. С оглед на об
стоятелството, че много 

учили-

ор- Библиотеката в Звонци 
(филиал) с клоновете 
в Пресека и Ракита е ед
на от най-богатите

си

об-в
щината и разполага с над 
9500 томове (4871 книги

подведомствени
ща досега те са имали со 
бствени библиотеки, „път на сърбохърватски и 4645

книги на български език). 
Клонът в Ракита има 1125 
книги на български и 701 
книги на сърбохърватоки 
език, а клонът в Пресека 
495 книги на сърбохърват 
ски и 200 книги на бълга

библиотека"уващатз 
занапред ще играе твър 
де важна роля в развити
ето .на библиотечното де 
ло в общината. Засега би 
блиобусът предлага 500 
заглавия (книги) от най- 
различни 
дожествена, 
селскостопанска 

| тура, книги за НОБ-а и с 
историческо съдържание

1 повтарят класа. От това 
в първи клас 14, във вто
ри 15, в трети 3 и 1 в чет 
върти клас.

Директорът на училище 
то Ганче Василев, подчер 
та, че общо взето са до
волни от тазгодишния ус 
пех. Особено са дош-олни 
от седем ученика- «а чет
върти клас, които като кр 
ъгли отличници, -са н-осите 
ли на най-голямото при-

рски език. Само през май 
в Звонци са шдадени 620 
книги, в Ракита 490 и 
в Пресека 190 
прочит. И броят на чита
телите в Звонския край 
е на задоволително рав- 

. нище: в Звонци 302, Ра 
кита 119 и Пресека 60 
души, а в структурата на 
читателите най-числени 
са учениците от основни
те и средните'училища.

От посочените данни яс 
но личи, че на библиотеч 
нота дело културният 
дом (в Бабушн-ишка общи 

' на -отделя значително нни 
мание и грижи, като ое 
стреми да направи книга
та достъпна на най-широк 
кръг любители яа писана 
та -реч.

области: ху-
мемоарна, 

литера-КРАЙГРАНИЧНО СЪТ
РУДНИЧЕСТВО В ОБ 
ЛАСТТА НА КУЛТУРА- книпг за

М. Я.ТА

Драгоманчани 

в Димитровград
МИГРАЦИЯТА ЗАКРИ ОЩЕ ЕДНО СЕЛСКО УЧИЛИЩЕ

И в Драинцн заглъхна училищният звънец
Миграцията на населението от Кли- 

рурски край взе -и -п-ро-дължава да взима 
голям данък на 
„И®о Лола Рибар". Д-осе-га са закрити 10 
подведомствени четир-иклаони училища. 
През последните 27 години броят на уче 
ниците се е намалил над 15 пъти — от 
900 през учебната 1959/60 на 57 в наето 
ящата учебна година!

Освен централното, тази година ра
ботиха само 2 подведомствени училища: 
в е. Драинци сз!в махала „Смудиини" 
с 6 ученика. Наесен обаче ще остане 
празно училището в Драинци. Две уче
нички завършиха четвърти клас и ще 
продължат образованието си в централ
ното училище в Клисура, Там ще учи и 
тяхната другарка от трети клас. Учителят 
Мирко Анакиев най-даероятно ще 
<в пенсия като инвалид по труда с над 
35 години трудов стаж.

Така, поне за няколко години, ново
то, голям-о и незавършено драикаюо учи 
лищ-е ще бъде тих и тъжен „паметник" 
на опустошителните действия на рязката 
миграция. К. Г.

В рамките на крайгра
ничното -сътрудничество 
между Димитровградска 
община и общините Го
деч и Драгоман -от НРБ 
в -областта на културата, 
на 20 юни в Димитров
град гостува любител
ският театър „Мелдия" 
при народното читалище 
в град Драгоман. Само
дейците от съседна -Бъл 
пария се представиха с 
драмата „Отвъд -миражи
те" от Драголюб Асе
нов, -в постановка на Сто
йко М-анав.

Димитровградските са
модейци -ще върнат госту 
ван-ето на- драгоманчани 
на 26 к/ни ,с пиесата „Ра 
дован III" от Душан Ко- 
в-ачевич, в постановка н-а 
Живорад Митро-вич.

А. Т.

училище-оон-овя-ото

Следва да се отбележи 
накрая, че ценна помощ 
в тази наоока- оказва и об 
щността-, която -ежегодно 
отделя материални сред
ства (в сяуча-я и за набав 
ката на библиобус), като 
по този начин ускорява 
културното развитие на 
тази инак недостатъчно 
развита погранична об
щина.

замине

Ст. Н.
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СУРДУЛИЦАШизичеека ВДтураЩд^ф Въз основа решението на комисията за 
устройване и трудови отношения, основната 
зация на сдружения Труд „Изградня" в Босилеград

СъоЗщаеа

трудо-
органи-

ФУТБОЛ — РЕГИОНАЛНА ДИВИЗИЯ —

Вожнс! победа
„Асен Балкански" — „Младост" (Габровац) 4:1 (1-0)

Димитровград, спортният център „Парк" Тепе 
„ът тревист времето горещо. Голмайстори Новина 
Алексов в 53; 88 минута, Александър Станков 
нута и Драган Дончев в 73 минута за Ас к16 
ски", а воинович С. в 66 минута За КЗН'
Жълти картончета: Борислав Манолов 
км"). Съдия: Братислав Живич

НИШ интерес че набира неограничен брой квалифицирани и висо
коквалифицирани работници (зидари, дърводелци, бе 
тонирци, армирачи, механици, шлосери и управлява
щи със строителни машини).

Строителните работи ще стават в Алжир, а жи
лище и храна са обезпечени.

Стартна основа.на личния доход е от 370 000 
ДО 450 000 динара.

Заявления се подават в срок от 45 дни от деня 
на публикуването на това обявление 
ООСТ „Изградня", 
леград.

за
Власина

Власина и през насто
ящето лято ще бъде пъл 
«а с гости. Повече 
лавината от мощностите 

хотелиер око-туристи- 
ческите обекти на ООСТ 
„Власина"

„Младост". 
(„А. Балканс- 

(Алексинац)—отличен.

от по на адрес на 
ул. Маршал Тито №' 43 Боси-н а

' „А. БАЛКАНСКИ": Ми 
лко Соколов 8', Т-ОШКО- Со
колов 7, Т-о-ша Рант-ело® 8, 
Милован ТодЮров-ич 
Ножица Ал-екоо® 9, Слав
чо Димитров 7, Борислав 
Май-ои013 7, Синиша Ива
нов 7 (Драшца Дончев 7), 
Александър Стайков 8, Си 
н-иша Димитров -8, Зоран 
Христов 7) Зо-ран С. Хри
стов 6).

Футболистите яа „Асен 
Балкански" успяха в този 
твърде важен за тях мач 
да отнесат победа и по 
такъв начин да ои -о-безле 
чат място в тази футбол 
на дивизия и за сл-едаа-

За справки се обърнете на телефон (017) 77-022.Щото първенство-. Резул
татът ОТ 4:1 ярко ГОВОРИ 
за играта на „А. Балкан
ски".

В този -мач особено ое 
прояеи капитанът 
ньорът -на 
СХИЯ отбор Новица Але- 
коов, -който „украси" ху
бавата -си игра 
ефектни гс-ла. Целият 
бор йнак игра добре и 
създаваше гол-щаноо©е.

В предл-о-следям я кръг 
С;т първенств-о-т-о „Асен Ба 
лкавски" -играе в Ниш с 
с-гбсря «а. „Слога" на 
Бубань.

вече са заан
гажирани. Според думите 
на директора на „Влаои- 
-на" Драган Ре-лич; в този 
хубав планин-сии 

.'Ще. дойдат много го-сти 
-от Белград,
Нови
Ниш, Леск-оаац 
до-ве. И през -настоящата 
година ще гостуват и спо 
ртни -отбори. Край Вла- 
синскю- ез-ер-о ще набират 
сили щангистите в Сър
бия, след то-ва баскетбол

ният отбор -на „Радан" в 
Ле-скова-ц, баскетболните 
състааи (жени и мъже) 
на „Зд-равйе" — Лес-ковач 
и др.

Може. би ще дойдат и 
.членове н-а художествена 
та к-о-ле-н-ля в- Южноморав 
-ски регион..

Ц.е-ните в обектите на 
Власина се движат от 
6,—7С00 динара м средно 
са повишени -с 80°/» в ора

Комисията за трудови отношения при ООСТ „Южна 
Морава" — трудова организация за разпределение на 
електрическа енергия в Лесковац. Стоян Любич № 16 
дава '

8,

-курорт
и тре-

димитровград Кра.гуевац, 
Сад, З-реняиии,

и др. гра
и с два

ЗА ПРИЕМАНЕ НА РАБОТНИЦИ ЗА НЕОПРЕДЕ
ЛЕНО ВРЕМЕ В БОСИЛЕГРАД 
1. КВ—ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЦИ

от-

за определено време (от 6 месеца)
Личен доход според -само-управителното -споразумение 
за -'разпределение на . лични д-о-ходи. О-бявата е -открита 
8 (ооем) дни -от деня й-а публикуването.
УСЛОВИЯ: Свършено училище, насочено -образова
ние Ш степен —занятие ел-ектромоятажяик п-о мре
жата и -обектите е 1 година трудов опит.

Ка-ндида-тите представят: Молба -с кратка биог- 
' рафия, диплома за- завършено образование; доказател

Д. Ставров

ФУТБОЛ — МЛАДЕЖКИ ПРЕСЕЙВАНИЯ

Голямо предимство на 
димитровградчами

ство за трудовия оашт и удостоверение от само-управи 
телната обадио-ст по заемане на работа за броя 
терасите.

на

„А. Балкански" — „Турист" (Нишка баня) 8:2, 5:2
Документите с,е. -изпращат на горния адрес.

В пър-ват квалификаци 
онна среща между младе 
жките -отбори на „Асен 
Балкански". от Димитро-в 
град и „Турист” от Ниш 
ка баня димитрО-в-гр здра

ве е из-вестна, защото ве 
ч-е -два сезона и тис-край 
успешните квалификаци 
сини пресей® а-ния не -ое 
състезаваха в оп-о~®иош

© Ако Вашият' оевгро-гГ — септична яма; н-е 
функционира, не -всмуква фекална йода, отне- 

• оете се към онълномощената. фирма „СОЛАР- 
ТЕРМ", която га-рантирано спреча-ва всяка по
нататъшно -пълнене.

Изработваме и нови септични ями (сенгро- . 
пи) с дългогодишна гаранция. Вършим и, съе
диняване на септични ями с це-нтралй-а канали-, 
зация. Тел.:' (018) 716-105 и тел., (018) 324-86-4,. 
Максимовд-ч, Ниш.

внение с туристическия 
сезон през 1986 година. 
За летуване -в авто-—към
пинга еднодневно- пр-еби-

ра-нг .п-о-ради 'недоимък ваван-е ще струва към 
ни -в-иооко поразиха гос- на финаноо-ви средства. 2000 динара. В авто-—към 
тите до-ри с 8:2/ 5:2/. Ре- Клубът м по-нататък ое гошга има с-во-бодни мес- 
ванш-мач ще -ое играе на ’ състезава-в по-нисък ранг. та за 1000 души.
21 юни в Нишка баня. И Наистина, н-е-приятен фа С. М
по-край голямото пред-им кт, но -какво да ое прави.. 
сшео съдбата «а димитро
вградските футболисти Комисията за трудови ’ 

отношения при основна 
та организация на сдру
жения труд „ИЗГРАД
НЯ,, в Босилеград, дава

Д- С.

ОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ I
ТЪЖЕН ПОМЕН

ФК „Победа"-ФК „Партизан" 1:2 Изминаха десет годи 
тги от смъртта. на на- 

, шия незабравим баща

-и две години от смърт
та на милата ни майкаОбявда" -от Блато -в Димитров 

град и „Напредък" от Из 
вор. като п-о такъв, -начин 
имат възможност 
спасят.

Футболистите нй „Пар 
низа-н" -във ^ финиша на 
първенството уоп-яха да 
ое -наложат -като гости 
над отбора на „П-о-беда" 
и така да пов-ишат изгле 
дите ои да останат в този 
Ранг на състеза-ване-.

В останалите . две сре
щи желюшани трябва 
Да играят срещу „Звез-

РАБОТНИЧЕСКО-СПОРТНИ ИГРИ — ВОЛЕЙБОЛ

За приемане на 
СТАЖАНТ, 
ли.... 10.

Условия: 111 -степен на 
подготвеност, занятие -з-й 
да-р-фасадер, 6-ето-нирац, 
стр-оител-ен 
и под.

Истатко Младенкаизпълните
да се

В-ои-чки привърженици
на „Па-ртизан" -са радост- 

-в последно време 
-отбо-р -дава добри 

Д. С.

дърводелец
от Димитровградни, че

то-зи
игри. Трудоустрояването ста 

ва за н-еопр-ед-ел-е-но вре
ме.

Заявления за изпълня 
в-аяето- ма предвидените 
условия в о-бявата ое по
дават на -следния адрес: 
ТО „БОСИЛЕГРАД", об
ща служба в Босилеград 
в срок о-т 8 дни от по-б 
ликуването на обявата.

Непълни ,и -н-ена в-ремен 
ни м-о-л-.би не ще -се взи 
мат в предвид.

Изборът щ-е -стане в 
предвидения -от Закона 
срок.

Тигър"-„Димитровград" пан първенецп
излезе отборът на 

и л-о-беди с
Нрез изтеклата оед-м-и- 

[(а завършиха състезания 
та -още -в една дисципли
на на раб о-тнгл че ск-о „спо
ртните игри — волейб-о- 
ла. Трябва да напомним, 
че -в -настоящата година 

беше слаб. Във 
играха дв-а от

бора на „Тигър" — „Ти- 
,ЬР и „Тигър И"-, По

силен
„Тигър
3:0.

I"

е ше-ста по- -р-ед 
която спечели

Това 
,титла.
„Тигър" -в рамките -на съ
стезанията на ра-ботииче- 
око-спортнитс игри.

ОТЗИВЪТ
Финал сто- Никснга не щс ги забравят I;; 

Иван и Миловаика ст>с 'семействата си
техните деца

Д С.
V' - -
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Ху&АгА^* сатиРа * забава
Карикатурен екран ИЗ „БЛЯСЪЦИ ИЛ ОСТРОУ

МИЕТО"

Насметеннф Нещастие е да събираш 
пари и да ги пазиш, нещас
тие с да, ги загубиш, нещастие 
с да ш дадеш. Да, е. порест 
са свързани парите! Тия дни дойде уиуката при мене, на 

пълнила очи със сълзе само що не се йе 
разравала.

Я иретъриу: сигурно йе некиква го- 
лема беля и зор щом йс запуцала чак 
од Цариброд да дойде при мене «а село.

Детето прегълму два—три луги, па

Дрсвиоидийски афоризми

ф Парите са или слуга, или- 
юоподар.

Хораций
рече:

ф Какво могат законите 
там, къдегпо парата е цар?

Пстроний
— Дедо,-' не знам кво да праим...
— Кико /ге знайеш кикво да праиш? 

И койе не знайеш кико да праиш? — пи- 
I уйем я.

— Дедо, нали знайеш, а туя гздину 
завърши основнуту. Съга требе да се за
пишем у оредното, ама не знайем кво да 
запишем.

Мене ми лт.кну: това не йс онова най-

Ф Онзи, 'който счита, че
парите могат да направят вей 
чко, трябва да бъде 
раи, че е направил всичко за
ради парите.

подози-

С. Хали(|)акс страшното.

ф Но без пари щастието е 
сдм.о болест.

Е, лъсна работа дедина. Защо не си 
или маЬути?

!
питала бащути

— Пита Ьи, ама и они не знайу...
— Ко' па тека че не знайу. Баща ти йе 

писмен човек, а и майати не йе затропа...
—- Не знайу дедо, тата каже да запи

шем биротехничку, а мама нещо (ама не 
казуйе кикво), та щем зазършим средгьу- 
ту од.ма да се ватим на работу.

— Чекай, чекай! — поче я изполък. — 
А тебе кзо се арексуйе, на куде те тегл>и 
сърце?

I Ж. Расна

ф Злото 1не е в парите. Зло
то е това, че те често попа-, 
дат у недобри хора.БЕЗ ДУМИ

Булвер-Литъч

® Ако парите, властта и кпа 
сноречието биха могли да 
привличат към себе си сърца-

*Ч.

■ Ь г оев докАчоиие 

Взаимна компетенция
Детето поче да се снебива. Видим лзта на хората, тогава навярно 

най-обичани биха били лих
варите, полицаите и профе
сорите.

ми се да ми каже или да не ми каже. уздъ 
ну дълбоко, па рече:

— .Па дедо, я би залисала полншри- 
вредну. Нали знаеш колко обичам ягнища, 
телчишЬата... Па после би ишла и за агро-.

нече ни да чуйу. Кажу 
,,Иийе нечемо да те учимо за квалл- 

оелякаК.."

Н. Сссекн
номку, ама опи 
ми:
фициранога

— А тека ли? — ядоса се я. — Погра- 
цанилн се, а? А кво лоше че буде Да 
станем агрономка? Та нали ези орате кико 
полопгнзредата йе снова йутре що че ни 
измъкне лз Ьслът?

Поеле влдо дека много съм се наядо

® Парите никого не са на 
правили глупак. Те само изва
ждат глупаците на показ.

К. Хабард

Тези дни Общинската 
конференция за обществе 
на дейност на жената от 
Димитровград, наоочи съ 
брание, на което трябва 
ше да- ое обсъди осъщес 
твяването на политиката 
по възобновяване на насе 
лението. Събранието бе 
отсрочено поради липса 
на „кворум". Официално 
е казано, че изключителна

та горещина вероятно 
е причината жените да- 
не се съберат. Неофициа 
лно обаче се говори, че 
събранието не се състоя, 
защото значително число- 
от поканените другарки 
на. заседанието считат, че 
въпроса, но който трябза 
ше да се разисква, не са 
компетентни само жените.

А. Т.

ф Осно-за за всичко на све
та са парите. Имай ги само 
— и никой не те пита откъде 
си ги взел, но затова пък при 
добиваш уважение, ръкопляс. 
кания, приятели...

сал, па реко:
— Че будеш ти дедина агрономка!
— Пече дедо — рече детото и удари 

у викаше. — Они кажу дека динар нема да 
ми даду за това.

— Че даду, че даду! А деда и п-рид че

Е Ожешко

даде.
Ка се помзвика детето, я му реко:

-— Ч-екай да турим на кравете сенце, 
па че идед-то зайедно за Цариброд да ви
дим кой кога нашита: децата бащеве- 
тс ли, школата децата ли. децата родите
лите ли?

Па си мислим йооце нещо, бре тия 
що пране 'некииве реворме на учекьето 
изгледа .не оу със овуту: кико бре йедно 
дете оди 15 године- че знайе само да ре
ши -кгк> утре у животат да работи? Или 
гарайе рев01рме да задоволе капригцат на 
бащете и майете!

И не ми. йе ясно йедно: кой тука 
йе повече на-сметен.
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