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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА АКТУАЛНА ТЕМАПРЕДСЕДАТЕ ЛСТВОТО НА ЦК НА СЮК

За по-висока цена па 

производствения трудЗа прогресивна крета, вместо 

назадничаво политиканство
\

Една от целите на обра- станяване на работа. В се "ч 
зсвателната реформа с въ
веждането на- средното знаграждаване не са вне- 
профилирано образование

гашните правилници за въ

_ • Съюзът на комунистите е задължен най-решително да се противопо
стави на реакционните тенденции и действуване У

сени никакви каузи, с ко
ито да се регламентира 
производственият • труд.

практи-

е да се създадат средни 
изпълнителски кадри за 
сдружения труд. Насочвай Производствената 
ки учениците към произ
водствени дейности обще

На заседанието \на Председателство 
то на ЦК на СЮК, което «на 25 януа- 
ри се проведе в Белград, бяха обсъдени 
някои а-ктуални идейно-политически, въ
проси. В разискванията, между друго
то, беше подчертано, че по-нататъшно
то- развитие на нашата социалистичес
ка самоуправитеЛ|На практика във все Своята дейност на плана на разви-
по-голяма степен зависи и от това, в ка- тието на идейната борба в обществе- 
ква степен и колко СЮК с единното си - ността Съюзът на комунистите — както 
идецно и политическо

щество, за свободата на научното и ху-- 
дожественото творчество и др.

ОПИТИ ЗА ОТРИЧАНЕ ДА СТОЙНОС
ТИТЕ И ПРИДОБИВКИТЕ ОТ 
РЕВОЛЮЦИЯТА

ка на учениците се прие
ма като снисхождение, а 

едновременно се , не като реална възмож
ност да набират изпълни- - 
тел ски кадри. За тях не 
се обезпечават и необходи 
мите условия наистина да 
придобият трудови Навици 
и да натрупат знания в 
производството. Още по- 
малко ги въвеждат в само

ството
опитва да разреши проб
лема по заетостта на мла
дите хора: средношколци
те по-бързо да намират ра 
бота след завършеното сре 
дно образование.

действуване, ще 
укрепва и разгръща фронта на ония си
ли в нашето общество, които и досега 
бяха носители на неговото революцион
на развитие, колко насочват и насърча
ват революционното творчество на ра
ботническата класа и трудещите се и 
всички прогресивни 'Интелектуални си
ли, демократични обединени в , система
та -на социалистическо самоуправление. проси, преокупиране от изключително

тесни интереси, отказване в решаване
то на практически въпроси да се взи
мат в предвид и дългосрочните насоки 
на нашето развитие.

беше подчертано — в последните годи
ни- в известна степен е занемарил. Това 
между другото има за последствие в 
Съюза на комунистите тук-таме да се 
появяват известни недоразумения, коле 
бания, дори и идейна смутеност. А в 
някои- части на .обществото все повече 
вземаха размах явления на конформи
зъм, равнодушие към обществените въ-

Резултатите поне засега 
са доста скромни. Въпре
ки че се предлагат някол
ко десетки производстве
ни специалности, младите’ 
се определят за таканаре- 
чените
занимания. Причините за 
това^ са многостранни.

Безспорно една от най- 
съществените е слабото 
възнаграждавай!? на произ
водствения труд. Все още 
в правилниците по възна
граждаваме по на цена са 
административните работ 
ници от 
ците. Към това трябва да 
прибавим и закостенелите 
схващания на родители, ко 
ито се стремят децата им 
да станат чиновници, а не 
работници. Тук са и усло
вията на труда, които' в 
производствените помеще
ния са много по-лоши.

управителните процеси, 
което в крайна сметка от
рицателно се отразява вър 
ху определението на мла
дите за производствени 

/административни дейности.

Организации на сдруже
ния труд, които са преус
тановили тази практика, 
обезпечават -необходими
те кадри. Така например 
фабриката за машини и 
стоманолеярна „Мачкати- 
ца" в Сурдулица производ
ствените работници още в 

производствени- „старта” са възнаградени с 
30 процента в сравнение с 
административните работ
ници. В резултат на това

За тази цел всички организации на 
Съюза на (комунистите трябва по-дейно 
да се отнасят към идейно-политическия 
и теоретичния аспект на своята водеща 
роля и да укрепват идейната борба по 
посока на разрешаването на актуални- 
те проблеми от развитието на социалис 
т-ическото самоуправление, непрекъона 
то укрепвайки единството на Съюза на 
югославските комунисти.

В такава обстановка по-натрапчиво 
се огласиха тенденции и идейно-поли
тически насоки, които понякога откри
то, а по-често прикрито, се противопо
ставят на основните насоки на нашата 
Народоосвобдителна борба и социалис
тическата революция А се опитват да 

■ отрекат нейните същностни придобивки 
и стойности. Една от техните основни 
цели е -изтласкването на СЮК от по
прището -на -идейната борба, което в 
■по-ново време дойде до израз. Настоява 
се да се изтласка конструктивното кри
тическо. разсъждаване и аргументирано
то разискване, а вместо него се прояв-

все повече млади хора се 
настаняват в производст-. 
вото, а има случаи и ад
министративни работници 
да се определят за произ
водството..

На заседанието беше изтъкнато, че 
трудещите се търсят политиката -на об
ществено-икономическото развитие, сто 
паниоването и целокупния обществен, 
политически -и културен живот по-по- 
следователно да -се основават върху съ-

Тогава не е чудно, че Очевидно е, че единстве 
младите отбягват произ- но правилният път да се 
водствените специалнос-. обезпечат сред изпълни-
ти. Примери за това има телски кадри е по-добре
много. В Димитровград на . да се възнаграждава про- 
пример въпреки трикрат
но възобновяване на кон
курса за гумарска специ
алност, .кандидати е има
ло твърде малко, така че 
ме е могло да се открие

ществените интереси -на нашата много 
-национална общност, върху принципите
- »-—-*• *•»—•»• ЗУЯЯЙГ ~

рение на водещите обществени сили.то на нейните народа и народности, 
върху възможностите /на всеобщите ма
щ7с^,^^хуТВпНотре0битНеЦИотЛИ по-щ " «а комунистите е дължен
татьшното осъществяване и п-о-нататъш

изводствения труд. Това 
са и определения, залегна
ли в конгресните решения 
на ХЦ кснгрес на СЮК 
и IX конгрес на СКС.

най-решително да се противопостави на 
всички реакционни тенденции и дей
ствуване. Осъществяването на ролята 
та СЮК в политическата система на

■но развитие на социалистическото само 
управление. Във връзка с това критиче 
ски беше указано върху известни явле- 

непоследователност, колебание и

\
социалистическо самоуправление тър
си от Съюза на комунистите да засили 
>и подобри работата си върху развитие
то и укрепването -На социалистическото 

необходимостта обществено съзнание, въ-рху обединява
нето на суб ективните сили, а наравно

След някой месец ипаралелка за подготвяне 
на такива средни изпълни 
телски кадри. Същото по
ложение е*и за строители профилирани 
и за

друг отново ще се разпи
шат конкурси в средните 

училища.
електррженисти. Търс Време е още сега органи- 

ят се по няколко десетки 
души, а се обаждат едва 
двама-трима.

ния на
неединство в осъществяването на основ 
ните насоки и върху 
същите решително да. се преодоляват- зациите на сдружения 

труд да излезат с конкрет-
с това и върху противопоставянето на 
антисоциалистическите и антисамоуира- 
вителните сили. Развивайки своята иде 
йна борба на обществената сцена, кому 
нист.ите с прогресивна критика трябва 
дават нов подтик, по-пълни извори на 
-съзнание и ясна насока и да доприна
сят такава критика остро да се .разгра- 
•ничава от назадничавото политиканст-

Обществените разисквания но тези'
ни данни с какви предим
ства ще се ползуват сред
ните изпълнителски кадри, 
относно какво ще бъде въз 

им, кота-

въпроси в огромното си мнозинство са 
по-нататъшно Досегашната практика е 

потвърдила, че не е нуж
но организации^, на сдр-у-

израз на /исканията за 
развитие на - 
от нашата революция и свидетелству- 
ват за демократическия характер на по- 

идейния живот в социа- 
самоупр а в и те лн о общест- 

критиката <и самокритиката, като 
това об-

съществените придобивки.
жен-ия труд само да тър
сят от образователните оф награждаването

то постъпят -на работа в 
организацията на сдруже-

ганизации , да 
средни изпълнителски кад 
ри по определени специал
ности, ,но следва и да съз- 
дадават необходимите пре 
дпостав-ки за тяхното на-

подготвятлитическия и 
листичеокото 
во, за
вътрешна същностна черта на

НИЯ труд.
(На 3-та стр.)

Ст. Н.
ч

/
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НА НЕОБВЪРЗАНИТЕИЗ ИНТЕРВЮТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПРЕДСЕ 
ДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ ПЕТЪР СТАМБОЛИЧ 
ПРЕД АГЕНЦИЯ АНТАРА • БОЙ: В началото 

на седмицата тук пра 
бивава американски-

подпредседател 
Джордж Ьуш. С то
на започна европей
ското турне на Ьуш, 
в рамките на 
тои ще обяснява 
съюзниците 
щата и позициите на 
САЩ в американско- 
съветските преговори 
във връзка с ракети
те със среден ради
ус на действие.
• РИМ: Тероризмът

Проект назаключителния
документ

НЕОБВЪРЗАНИТЕ ИМАТ 

ГОЛЯМО ЗАДЪЛЖЕНИЕ което
на

стаиовя
Председателят на Пред- 

Содиа- 
листическа федеративна 

република Югославия Пе 
тър Стамболич даде в 
вечериетб на посещение
то си в Индонезия на 
януари интервю пред I 
незийската агенция ^

•на политиката и движени 
ето на нсобвързване в раз 
питието на международни
те отношения и в разреша 
ването па най-важните све 
товни

седателството на
• Тези дни участниците в Конференцията ще полу

прополитическата и икономическата част на
дадат предложения за изме

чат
ектодокумента, ' за да 
пения

на-
въпросн- Югосла-

-на движението, като по 
този начин дават конкре
тен принос за „изолиране 
па движението от натиска 
и влиянието ма великите 
сили". Изреждат се и 
всички отделни. теми — 
от афганистанския проб
лем и иракско-иранската 
война до положението в 
Латинска Америка.

Въпреки краткия срок, 
Индия успя навреме да 
изготви предложения на 
шш^гичеоката и икономи 
ческата част на заключи
телния документ, който 
ще още обсъден и приет 
на Седмата конференция
на необвързаните от 7 до 
11 март в Делхи. Индий
ският печат пише, че про- 
ектодокументът отразява 
всички съществени зада
чи, потребности и интере
си на необвързаното дви
жение и на ролята му в 
те леките международни об 
стоятелства.

В политическата част

отново вдига глава в 
Италия. Непознати■Ра.

убилиГоворейки за значение
то на посещението си 
Република'Индонезия, Ш 
тър Стамболич е подчер
тал, че то е преди веш 
ко израз на взаимно ж<

, лание на двете страни з 
по.-нататъшно укрепван» 
на приятелските отноин 
«ия, които от дъл^и п 
дини съществуват мел 
ду двеге * страни.

Световният мир и сш 
рността на народите и стр 
нита са застрашени от -за 
силената надпревара на 
великите сили И блокове
те, надпреварата във въо 

ръжаванего," употребата 
>на сила, намесата и вмеша 
телството във вътрешни 
работи на други страни, 
както 'и драматичното вло 
шаване на икономическо 
то положение в света. С 
оглед на такова развитие 
на обстановката в света не 
обвързаните страни днес 
имат особено валенд ро - 
ля Й дълг, като изхождат 
ог коренните принципи 
и целите на необвързана
та политика, решително 
да се застъпят за укреп 
ване на мира и за разре
шаване «а откритите по
литически и икономически 
проблеми.

Седмата среща на необ
вързаните в Делхи, е под
чертал Стамболич, ще да 
де голям принос към уси 
лията за подобрение на

атентатори 
двама затворски стра 
жари. в Неапол.
• БЕЛГРАД: Членъх 
на Съюзния изпъл
нителен съвет и съ
юзен секретар за вън 

Мишна търговия Д-р 
ленко Бояни ч тези

Необходимостта от зано 
чване глобални прегово
ри за усъвършеиствуване 
на международния иконо 
мически порядък е доми-

посланикадни прие 
на НР България в 
Югославия Стефан 
Стайков. Воден е раз 
говор по въпроси за 
по-организирано усъ 
вършенствуване на 
стопанското сътруд
ничество между две 
те страни.
• ЕРУСАЛИМ: Из-

П. Стамболич нантна тема в иконамичес 
ката част на проекта. Не- 
ебврзаните^ страни се при 
зивът към колективно опи 
ране
хили. Критикува се “проте 
кциснистическата 
ка на

вря от самото начало да 
ваше активен принос 
към укрепването на един
ството на движението на 
необвързване, е заявил 
Стамболич, подчертавай-. 
ки, че президентът Тито 
постоянно е изтъквал, че 
единството. и солидарност
та на необвързаните стра
ни е съществено предус- 
ловие за осъществяване 
на историческата мисия 
на -нашето движение.

уПо наше мнение, е ка
зал П. Стамболич, на оре- 
щата в Делхи на преден 
план трябва да бъдат об 
щите проблеми, пред ко
ито днес е изправен све- 
тът — укрепването на ми
ра, разрешаване на иконо 
мическите проблеми и ра 
звитие, разоръжаването, 
деколонизацията и подобре 
ние на взаимното сътруд
ничество между необвър

на проекта се подчертава 
необходимостта'от всеоб 
хватно върху, собственитеразоръжаване и 
прекратяване на надпре
варата във въоръжаване
то. Членките на движение

полити
развитите страни и 

се подчертава необходи
мостта от укрепване . на 
сътрудничеството между 
развиващите се страни 
(диалог юг — юг).

раелският министър 
председател Мена- 
хем Бегин заявил, че 
няма да позволи пра 
вилно решаване на 
палестинския въпрос 
и че създаването на 
палестинска държа
ва е „смъртна опас
ност за Израел". Той 
потвърдил, че ще про 
дължи изграждането 
на еврейски селища 
на окупираните те
ритории.

то се призовават към раз 
решаване на билатерални- 
те проблеми чрез непооред 
стаен диалог и в интерес 
на кохезията и единството

ИЗГОНВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ ОТ НИГЕРИЯ

Колона на 

страдалници • МАДРИД: Испан
ската комунистичес
ка партия обнарод
вала ..декларация", с 
която• Пътят между Лагос и Акра превърнат 

на тежки страдания на два милиона хора.
в сцена се съобщават 

становищата на пар
тията в началото на 
„социалистическата 
ера". По този повод 
Сантяго Карильо за 
явил, че ИКП ще про, 
вежда
на опозиция” 
циалистическото пра 
вителство, но ще ос
тане отворена за сът 
рудничество със Со
циалистическата пар 
тия ПСОЕ. В

Спорът между Нигерия 
и Гана във връзка с транс- 
даните на Гана, които оти 
ват на нелегална работа в. 
Нигерия, тези дни полу
чава страшен епилог. 
Лагос е официално съоб
щено, че на 14 февруари 
•ще започне официално ре' 
гвстриране на

та на Гана към Того и Ба 
хреин, където минаваСТАМБОЛИЧ В ИНДОНЕЗИЯ/И БИРМА гла
юната връзка между Лагос 
и Акра,

Председателят на Председателството на 
Петър Стамболич тези дни замина на 

официално приятелско посещение в Републи
ка Индонезия и Социалистическа република 
Бирманскг» уния. В югославската

В „конструктив' 
на со-

Агенциите • съобщават, 
че пътят 'между столици 
те на двете стражи в дъл
жина от 500 кмделегация се 

намират и. съюзният секретар на външните ра
боти Лазар Мойсов и членът на Съюзния изпъл
нителен съвет Рикард Шайнер.

станал
всички чу, 

ждестранни граждани в 
Нигерия и че всички, ко 
ито не притежават необ
ходимите документи за 
работа,'ще бъдат арестува 
ни и изгонени.

трогателна 
км страдания и лични дра 
ми на над два милиона хо 
ра. Връщането 
известност 
вувано от глад и 
тормозен е и 
свързани с превоза. •

сцена на теж

де,кла- 
се изразява 

кому . 
насоките 

на икономическата 
-политика «а соцйали 
етическото правител 
ство".

в тежка не 
било съпътст- 

жажда, 
трудности.

рацията>•
положението в света: По 
ради това Югославия при
дава най-голжмо 
вие на тази среща, като 

уверена, че същата ще 
съдействува за по-нататъ
шна изява на политиката 
и движението на необвър 
зване като мощна опора 
на борбата за ми

за-нйте страни. Необвърза 
ните страни трябва да се 
договорят на тази среща и 
зз действията за разреша
ване на ония проблеми и 
кризи, имащи

„несъгласие на
пистите с

значе-
Но изгонването на чуж 

денците започнало след 
като изминал 
ултиматума, поставен от

е
Нигерийокото правител 

ство обосновало решеми 
ето си с изводите на Вър 
ховния евд на Нигерия, 
опсред които бел<анците 
от Гана, Чад и Нигер са 
главни

влияние 
върху положението в све 
та и застрашаващи сигурно 
стга нр отделни Зароди и 
цели региони —■ е заявил 
между другото председа 
телят на Председателство
то на СФРЮ Петър Стам
болич в

срокът на
• ЛОНДОН: Работ
ниците във 
британските комуна 
дни предприятия про- 
дължили да стачку
ват,

Страна на правителството 
на Шагари; По инициати 
ва на ООН и многоброй- 

меледународни органи 
зации, военното правител
ство на

велико-
гр в

Днес повече от когато и 
да било, великите сили не 
могат да пренебрегват, ни 
то да занемаряват

све
та.

ни
подстрекатели

стълкнове- 
мюсюлманския

вер на страната.

на въпреки призи
ва. на Маргарет Та- 
чър да се 
работните

религиозните
изявлениетр са 

пред агенция Антара. поручшжа Ро- 
лингс отворило

ния вролята върнат на 
места.

се-.-граница-
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ОСИЕКУПРЕДЛОЖЕНО "КАРДЕЛЕВИ ДНИ 83” В ЗАЕТОСТТА В ЮЖНОМО РАВСКИ РЕГИОН

ПОВЕЧЕ 01 т N000 №0100 ПЕЕЛОЛ СЕ ОРООЗОЕОШГ 

ЗЪРНЕНО ОРАНО 

0 30 ОЗООС
ф В организациите на държи сметка 

сдружения труд в област- ходите в 
та на. стопанството в Юж- и за други елеменхи, 
■номоравски регион се отде държащи 
ля особено внимание вър 
ху създаването на условия' 
за приемане на нова рабо 
тна сша ф Освен откри
ване на възобновени и но, 
вопостроение цехове, въ 
вежда се работа в три и 
четири" смени Ф Големи 
възможности, има дребно
то стопанството и селско
то стопанство.

Освен това, работни ме 
ста се откриват в едно чи 
сло

за при- 
домакинството

съ_ организации на сдру- 
се в самоупра- жения труд, които въвеж 

вителните споразумения по дат работа в три, отнооио 
заетостта. четири смени. Такива при

пРез настоящата годи- мери има в трудовите ор 
на в Южноморавски реги . ганизации във Враня, Ле- 
он ще бъдат открити по- сковац, Лебане и още ня- 
вече от 2500 нови работни 
места, най-много 
зациите

ф Необходимо 
обществения сектор и 
товния пазар

е по-нататъшно укрепване на 
по-ускорено излизане на све-

'кои общини. Също големи 
възможности за заетост 
има в областта на селско 
то стопанство, както и в 
областта на дребното Сто
панство. В този край се 
осъществяват задачите от 
проекта „Морава II", с 
който се утвърждават ме 
рслриятията за увеличава- 

производството на хра 
Затова и възможнос 

тите за настаняване на 
работа в тази област са 
твърде' реални.

Само крупните - 
тически стопанства, г 
зани здраво върху самоуп 
равителни

социалис В заключенията от науч 
ната среща в Осиек, а от
делно в четирите секдии, 
се изтъква необходимостта 
от по-нататъшно укрепва
не на обществения сектор 
на селското 
При планиране 
водството и дохода, селре 
Движда и значително изли 
зане на световния пазар, 
както с произведения, та
ка п с трансфер на техно
логия. Това нещо не ще 
може да се осъществи ако 
родното селско стопанст
во не намери начин за на- 

кои- 
са почти 

от све-

в органи 
на сдружения 

труд в областта на стопан 
ството. Ще бъдат преда
дени на ползуване повече 
възобновени и разширени 
Стопански обекти в Ле- 
сксвац, Буяновац, Враня, 

Сурдулица, Босилеград, 
Прешево, Власотинци 
други общини. Също та 
ка се очаква започване на 
производството в новрпос- 
троейите мощности и при 
емане на нови работници 
на щатна работа.

свър-

начала с орга
низирания частен 
могат на частните 
водители да обезпечат про 
изводство на храна, доста- 

потребите 
страната и да се създаде 
излишек за износ — това ' 
е основната поръка на не 
отдавно преведената сре
ща „Карделеви дни 83" в 
Осиек

сектор,
произ- В Южноморавски реги

он, според материали из 
готвени в Стопанската ре 
гионална

стопанство.
на произ-. тъчно за на камара, времен

но са безработни около 
28 хиляди лица. Между 
тях повече от половината 
са без необходимите 
лификацйи и тяхното

и в 1не 
на.

ква- 
нас

таняване на работа е за- 
.тру|днено. Затова са пред
приети необходими мер
ки с допълнително школу
ване да получат съответна 
квалификация.

При това около 13 хил
яди са от село. Повечето 
имат условия солидно да 
живеят със семействата

по въпроси на сел
ското стопанство.

Срещата в Осиек показа 
Пялата актуалност на Кар- 
делевите възгледи във връ 
зка с развитието на 
ското стопанство у 
отделно за по-бързото вк
лючване 
скостопански

В. Велкович
ма.дяване на цените, 
то в момента 
двойно по-високи 
товните.

РАЗШИРЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕ 
ДАТЕЛСТВОТО НА СКУПЩИНАТА НА 
ОБЩИНСКАТА

сел-
нас, МЕЖДУ

РЕГИОНАЛНА ОБЩНОСТ В НИШ
V величението на обра

ботваемите площи, произ
водителността на труда и 
дохода са постоянна зада
ча на обществения сектор 
в селското стопанство мо
же да се осъществи само 
с по-големи капиталовло
жения в селското етопансТ 
во при намаляване на ад
министрацията в тази об
ласт на най-малка възмо
жна степен, специално в 
областта . на пазара и це
ните.

на частните сел- 
производи- 

тели в сдружения труд и 
в създаването на агроком- 
■плекса. Върху това нещо 
настояваше Кардел и на 
Деветия пленум на Социа- 
лиситческия съюз в Югос 
лавия още през 1959 годи
на, и оттогава до наши 
дни, а и занапред това си 
остава основна насока * на 
нашата политика в разви
тието на селото и в сел
ското стопанство.

Внесени съществени 

промени
си от селскостопаноко про 
изводство. Това означава, 
че броят на онези, на ко 
иго наистина е необходи
ма работа, е значително 
по-малък от броя на нами
ращите Асе на списъците на 
незаетите лица. Затова и 
при трудоустрояването се

ф Председателството 
на Скупщината на между 
общинската регионална 

общност в Ниш в разши
рен състав, прие проекто
предложението на разви
тието на Нишки регион 
за 1983 година. Приети бя 
ха и развойните програми 
на- самоуправителните об 
щности на интересите, ка 
кто и информация за хо
да на изработка на обще 

ствено-икономическия и 
пространствен план на ре
гиона до 2000 година.
;

В уводното си изложе
ние, Борис Борисов, дире 
ктор на Регионалния ин
ститут за план подчерта, 
че разискванията във връ 
зка с този важен доку
мент са били добре орга 
низирани и че в тях са 
били направени редица 
забележки и предложения. 
В новия текст на развой 
ни плам на региона за 
1983 година, се предвиждат 

4 тю-умерени параметри на 
развитие.

Увеличението 
си ^остава, 
предложено и в проекта. 
— с 10 процента, като 
при това 20 на сто от це
локупния износ да стане 
на ковертируемите паза
ри и т.н. И на заседание
то на Председателството 
беше подчертано- че ще 
трябва да се направят още 
по-гол емцусилия за 
пълнение на запланувано
то развитие в селското 
стопанство/ -

на износа 
■както е било

За прогресивна критика, вмести 

назадничаво политиканство из-

(От 1-ва стр.) нашата публицистика имат важна и 
отговорна роля.

Съюзът на комунистите трябва да 
се бори теоретичните разисквания не
прекъснато да се сблъскват с опита на 
трудещите се в производството и обще 
ствената работа, с тяхното 'непосредст
вено доживяване на проблемите и про- 
теворечията на социалистическите само 
управителни процеси. В тези прониква
лия научно-теоретичните познания и не
посредствения обществено-политически 
опит на трудещите се важна роля тряб
ва да изиграе засилената дейност и 
отговорност на първичните организации 
на Съюза на комунистите, като всичко 
това съдействува -към укрепването на 
Съюза на комунистите като водеща 
идейна сила в -обществото, към подо
брението на новия опит и практика и 
решителното осуетяване на разни кон
сервативни и вражески действия и про
яви.

во. Това е пътят на още по-здраво свър
зване на СК с най-широките слоеве на 
трудещите се маси и със стремежите, 
насочени към всестранно укрепване на 
самоуправлението.

ВАЖНА И ОТГОВОРНА Е РОЛЯТА НА 
СРЕДСТВАТА ЗА ИНФОРМАЦИЯ И 
НА ПУБЛИЦИСТИКАТА

Необходимо е в Съюза на комунис
тите организирано да се развива разис
кване по идейни и теоретични аспекти 
на разни актуални политически, обще
ствени и културни въпроси. В тези рам- 
ки упорито и системното изграждане на 
по-добри предпоставки за марксическо 
и теоретично творчество е важно усло- 
Пие за укрепване на водещата иедйно- 
политическа роля на Съюза на. комунис
тите. Към това ще допринася практи
ката на континуирано развитие на тео
ретични разисквания по актуални обще 
отвени въпроси, в които трябва да съ- 
действува най-широк крът от научно-те 
еретични и културни творци. В демокра 
тичния процес на изграждане на един
ни становища .на, СЮК, на създаването 
на условия за ангажиране на 
умствени потенциали върху почнататъш 
ното развитие на придобивките и стой
ностите от революцията, " укрепването 
на целокупния прогресивен идеен фронт 
— средствата за масова информация и

Представители на някои . 
самоуправителни общнос
ти на интересите изнесо
ха трудностите, пред ко 

■ ито са изправени. Така на 
пример самоуправителна 
та общност за пътища, ка 
кто подчерта Велимир Си 
бинович, секретар на та 
зи СОИ, поради по-слабо 
постъпване на средства 
следствие на движението 
на превозни средства, ако 
настъпи лошо време тру
дно ще може да се спра
ви с поддържането на пъ
тищата в региона. Труд
ности имат и самоуправи 
телните общности за гео
ложки изследвания, само 
управителната общност по 
протнвградна защита и др.

. Така например предло
жено е, а .Председателст
вото и прие тези забележ 
ки, общественият про
дукт вместо да бъде уве 

■ личен с 3,5 —■ да нарасне 
с 3 процента, промишле
ното производство вмес
то с 4 да се увеличи с 3,7 
процента,, селското стопан 
Ство вместо с 5 — да се 
увеличи с 4 процента, за 
етостта вместо с 3,5 —
да се увеличи с 3,2 процен 
та, а производителността 
«а труда — вместо с 0,7 регионална 
— да се увеличи с 0,5 . Ниш.

Имайки в предвид значението на 
въпросите, за които е раздвижено ра
зискване, Председателството в 
работа и занапред ще посвещава вни
мание на отделни идейни <и обществени 
аспекти на тези въпроси. Оценено е, че 
е необходимо воички ръководства и ор
ганизации на СЮК всесртанно и посто
янно да се занимават с тези въпроси. 
Предложено е върху тези проблеми да

своята В основни черти, с вне
сените изменения и до
пълнения, в скоро време 
текстът иа развойната 
програма ще бъде даден 
■на обсъждане и приемане 
от страна на Скупщина
та ма Междуобщинската 

общност в

всички

се раздвижи разискване и на едно от 
предстоящите заседания «а ЦК иа

(Танюг)ОЮК).
М. А.процента.
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пкгаРСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ И ОРГА НИ В ДИМИТРОВГРАДСКА 
и БАБУШНИШКА ОБЩИНА НА БОРБА ЗА ЗАЩИТА НА САМОУПРАВИТЕДИИН 
ПРАВА НА РАБОТНИЦИТЕ

За доизграждане на самоуправи 

телните отношения
ганизациитс), 27 
на решаване.
брой представки на работ
ниците от Димитровград
ска община през минала
та година 4 са решени в 
полза на работниците, 10 ГРАД 
са били неоснователни в 
търсенето, 6 са отеглени,
12 все още не са решени...

са в ход 
От общи»

по-• Работниците в тези две общини са все
по-добре информирани, все повече нараства 

съзнанието им за правата и задълженията, а борба
та на Съюза на комунистите и останалите обществе
но-политически сили за установяване на нови само- 
управителни отношения от ден на ден е по-голяма

Изглед от Босилеградвече и

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪ 
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕВЕТ НА

Самоуправителните орга 
ни и обществено-пол птиче 
ските сили в организаци
ите на сдружения труд в 
тези две общини са на 
постоянна борба за у креп- йия Съд 
ването на самоулравител- 
ните отношения и за заши 
та на самоуправителните 
права на работниците, 
борбата за разрастване на 
самоуправлението, това си 
лно оръжие на трудещите 
се и гражданите, обаче все 
още има и слабости. Но 
усилията, които полагат 
обществено - политически
те сили за премахването 
на тези слабости все пове
че обнадеждват и предвес 
тяват нови успехи. Всред 
редицата обществени су
бекти, които се борят за 
-защитата на самоуправи
телните права на работни
ците особен принос дават 
общественият правозащит- 
иик по-самоуправлението и 
Основният съд на сдруже
ния труд в Пирот.

В акция за увеличено 

селскостопанско 

производство

ВСЕ ПАК ЧЕСТО ДО 
ПРАВОТО ЧРЕЗ СЪД

Сигурно е, че осъщест- 
самоуправи-вяването па 

телимте отношения изащи 
тата на правата на работ
ниците не може и не би
ва да се преценява въз ос
нова на повдигнатите ис
кове. В една информация 
на обществения правоза- 
щитник по * 'самоуправле
нието се казва: — Самоу-

Същевременно до Основ
на сдружения 

труд от работници от Дн- 
общииа 

35, а от
митровградска 
са отправена 
Бабушнишка община 120 
представки. В 
ма част от тях ра-, 
ботниците са търсили регу

В
целесъобразф Приет е обществен договор за 

но ползуваме на площите
по-гол я-

ВсъщНОСТИзхождайки от общи- 
правлението все повече ра те определения на общес- 
зраства, все повече нарас твото за увеличено прои- 
ва съзнанието на работни- зводство на храна и су- 
ците за правата и задълже ровини, членовете на Из- 
нията им, работниците са пълнителиия съвет на Об- сто върху 

. все повече И по-борбе ин- щинската скупщина в Бо
силеград на проведено
то през миналата седми 

обществено- ца заседание обсъдиха 
и приеха няколко прое 
ктозакона и обществени

то стопанство, 
те обсъдиха и дадоха съг
ласие на Републиканския 
проектозакон за въвежда
не на облагания от 1 на

лиране правата от трудово 
отношение, личните дохо
ди и поради уволнение ~от 
работа.

Основният съд на сдру-
личния доход 

на заетите за подтикване 
развитието на селското 
стопанство до края 
1985 година. При това чле 
нсвеге дадоха подкрепа 
и на проектозакона за въ‘ 
веждане на специално об 
лагане върху дохода на

жения труд, като самоуп- 
р^вителен, а същевремен
но и обществен орган, 32 
иска на работниците от 
Бабушнишка община 
решил' положително, 15 са политически сили за уста 
преценени като неоснова-- новяване на нови самоуп- 
телни, 42 са отеглени от равигелни отношеция От 
самите работници (повече ден на ден е по-голяма.

формирани, а борбата на 
Съюза на комунистите и 

е останалите
на

договора, отнасящи се до 
по-нататъшното и по-уско 
роно развитие на селско-^ организациите на сдруже

ния труд, които средства 
в СР Сърбия ще се пол
зуват за интервенции в об 
ластта на стопанството. 
Също така бе обсъден и 
приет Обществен дого
вор за цялостно ползува- 
не на обработваемите пло 
щи, както в обществения 
така ивиндивидуалния се 
кюр.

В. Б.то от тях са решени в ор-

СУРДУЛИЦА
НА КАКВО СЕ ОПЛАК
ВАТ РАБОТНИЦИТЕ? Наскоро обществен договор за дребното стопанотво

В устните и написано по
дадените жалби и предста 
вки работниците от тези 
две общини се отнасят 
към обществения правоза
щитни^ търсейки най-чес
то защита на самоуправи
телните си права, посоч
ват обществено вредните 
прояви, заканващи се сре 
Щу обществените интере
си- и имущество, както и 
на различни видове неса- на Сурдулишка община в нето му, 
моуправително поведение развитието на дребното 
от страна на отделни ли- стопанство и договорните 

организации в сдружения 
0Т Бабушнишка общи- труд до края на средносро 

чния период.

тие на общината. Имай
ки предвид, че дребното 
стопанство в общината е 
и ще бъде голям шанс за

• Очаква се с приемането на обществения до 
говор да се въведе по-гол ям ред в тази област, ко 
ято е и шанс за заемане на голямо число незаети

Имайки предвид преи
муществата, които предла 
га договора, на заседание
то бе подчертано, че е не 
обходимо подписииците на 
същия повече да се анга
жират върху осъществява 

преди всичко 
чрез подготовка и откри
ване на занаятчийски ра
ботилници, които са мал ко, 
а имат голямо значение 
за по-ускореното разви

На проведеното през 
миналата седмица заседа
ние на Председателството 
на ОК на ССТН в Оурдули 
ца се разисква за проек
та на обществения дого
вор за основите на плана

незаетите, председателят 
на Общинската ч скупщина 

_ в Сурдулица ВИДОСАВ 
ДИМИТРИЕВИЧ

Членовете на ИС обсъ- 
диха н приеха плана и про 
грамата на Регионалната 
самоуправителна общност 
на интересите по 
в град на

подчер
та, че е-необходимо всич
ки подписиици на рогово

проти- 
защита за насто-

ящата година. Да припом
ним, че тази общност до

ра да предприемат съотве 
тии мерки за изпълнение 
на приетите си задълже
ния- края на годината (според 

плана) Ще изгради пет про 
ти вгради и ста нции в Боси- 
леградска община. За цел
та ще бъдат изразходвани 
1 800 000

ца и органи.

на• в >която са заети към 
2600 работника, 
лата година до обществе
ния правозащитник за “/ 
.мощ са се обърнали 7^ а 
от Димитровградска общи 
на 4 души. Повечето от 
тези искове се отнасят до 
регулиране на трудовото 
отношение.

Б. К.
през мина

ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ШКОЛИ КЪМ ОБЩИНСКИТЕ КОМИТЕТИ НА СК В 
ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОНпо-

динара.

Незаменим облик на издигане С особено внимание бе 
о осъден а информацията, 
изготвенаПонастоящем политическите школи към общин 

комитети на Съюза на комунистите в 13 общи 
на Южноморавски регион посещават над 400 

курсисти

ческо и марксистко изди
гане, в организациите на 
Съюза на комунистите в 
региона се оказа като един 
от незаменимите форми 
на усъвършенствуване и 
действуване.

от Регионална
та стопанска камара, 
насяща се до проблемите

ските
от-ни

Съвместно със самоупра 
вителните и обществено 
политически органи и ор
ганизации в организации
те на сдружения труд, пра 
Еозащитникът по самоуп
равлението в тези Две об
щини е дал и дава принос 
в решаването на повечето 
случаи (включвайки 
ните оплаквания). Този 
ган често бе и

в стопанисването на 
тс-транспортната 
зацйя в Босилеград. Бе 
сочено, че един от 
вите преломи са лошите 
пътища в общината. Чле-

Ав-Общинските организа- ти. Обучението се 
Ции в тринадесетте общи 
ни. в Южноморавски 
гио.н

прове
жда според Програмата 

ре- на Марксисткия център 
при Централния комитет 
на СКС, ,и същото Трае 
шест месеца.

органи-
по

особено внимание възло-Повечето от завършили
те', ката- активни членове 
на СК успешно изпълня
ват
ни длъжности не само в 
Съюза на комунистите.

посвещават на идейно-по 
литическото и .марксист
ко издигане на 
си, пре&и
дите. Понаотоящем 
тическите школи 
щинските комитети

членовете 
всичко на мла Това е четвъртият по 

ред випуск на политичес 
ките школи към общин
ските . комитети на СКС, 
а досега този вид пжолува 
не успешно завършиха 
около 1500 
сюк. Да 
в постоянната 
на Съюза >на 
този

различни и отговор- • яовете взеха решение за 
отправяне на иск до Реги
оналната СОИ за пътища 
и Пътната организация от 
Враня, които да предприе
мат съответни мерки в то- 

на ва отношение.

и уст
ор- поли- 

към об ноинициатор 
за доизграждане на само- 
управителните отношения, Съюза на 
а дава особен принос и за 
защитата на конституцион- 
ността, законността и в 
опазването на обществено 
то имущество.

и в останалите обществе- 
но-лол итичеоки

на
комунистите в 

посещават пове-
организа- 

ции и самоуправителни ор 
гани в организациите

региона
от.400 курсисти, пре- 

млади от органи- 
сдружения 

труд и местните общнос-

членове наче припомним, че 
подготовка 

комунистите, 
вид идейно-полити-

димно 
зациите ■ на сдружения труд и местни

те общности.
М. я.
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ДушщТАзГинЖшранетоНА ССТН в СУР
Общес» вена хроникаПовече за конкретните акции

ПГ?. ИЗДАНИЯТА НА ИЗДАТЕЛСТВО 
ВО ОСЪЩЕСТВЯВАТ РО ЛЯТА СИ

През последните месе
ци в Сурдулишка община 
организирано се разисква
ше за средствата за масо
ва информация, които ин
формират и за тази общи 
уа — ,.Вранске новине",
Радио Враня, „Сурдулишке 
новости” и изданията на 
"Братство” и. Радио Ниш.
Организирано 
ше в органите на Социали 
етическия съюз,

Забравен и осуетен орган„БРАТСТ-

ките от нашата социалис
тическа. революция.

Освен следенето на об
ществено-политическата де 
йност в общината и резул 
татите на трудещите се в 
стопанството в изпълнение 
то на задачите и политика 
та на икономическата ста
билизация. подчертано бе
ше, че е необходимо още 
повече „Братство”, „Дру
гарче" и „Мост” да пишат 
за живата, и дейността на 
местните общности, в Ко
ито живее население от 
българската народност в 
'тази община. Трябва при 
това да се отчитат и нача 
лните примери на резулта
ти в областта на развитие-

ЗАЩО САМОУПРАВИТЕЛНИЯТ КОНТРОЛ В БОСИЛЕГРАПСКИ АВТО 
СЕ НАМЕРИ В ПОЛОЖЕНИЕ НА БЕЗГЮМОЩЕН^ йдвлю 

ВИ?ЕЛ' КРАИ КОГОТО ДЕФИЛИРАХА АНТИСАМОУПРАВИТЕЛНИТЕ ПРОЯI
Когато в едим колектив злоупотре

бите и посегателствата към обществе
ното

та организация, синдиката, ръководи
телите... Самоуправителният контрол в 
„Автотранспорта" е останал без тази 
помощ. Сякаш всички са го забравили. 
Или го считат за формална необходи
мост. Така този орган е останал прико
ван на маргините на събитията в коле
ктива, като някакъв безпомощен наблю 
дател, край когото дефилират ангиса- 
моуправителните прояви.

— Когато са лонНи междуличност
ните отношения, обективните труднос 
ти са неизчерпаема тема на безрезулта
тни разговори. Така се,случи и в наша 
та организация- Липсата на гуми, скъ
пите авточасти и горива, и лошите пъ
тища наистина са трудности, които 
трябва да се преодоляват, но не'е само 
в тях проблемът: Ако се бяхме заловили 
със субективнихе слабости, щеше да 
има много работа за самоуправител- 
нйя контрол. Но за това сякаш ни не- 
достигаха сили, а трудностите ни бяха 
добре дошли за оправдание — разсъж
дава Анастасов.

....
По мнението на Асен Анастасов, опор 

тюнизмът спъва силите на колектива. В 
подкрепа на твърдението си, той при
вежда повече примери. Надълго и на
широко се говори, че майсторите от 
ремонтната работилница отвърщат кл.и 
ентите за да им поправят колите в къ
щи. Някои майстори от тази рабо
тилница си служат и с изнудване: „му
шни две—три червени, ако искаш да ти 
се оправи рейсът”. Но за тези, както и 
за останалите вредни прояви никой не 
е говорил на официални места.

Самоуправителният работнически 
контрол не е ни първият ни единствени 
ят орган, който трябва да се бори сре 
щу слабостите в колектива. Без обща 
акция и подкрепа от самоуправител ните 
и обществено-политическите субекти, 
какъвто е случаят в „Автотранспорта", 
самоуправителният контрол едва ли 
може да предприеме нещо. Но това не 
отменя дъдга на членовете му да 'се 

когато не съществуват нормативи? За борят за активната роля на този орган,
много работи е така. Съществуващите Това са изпуснали от предвид членове-
актове са застарели, някои въгьроси изо те на СРК в „Автотранспорта". В раз- 
бщо не са ни уредени. Самоуправител- движената акция за премахване на оу- 
ният контрол има само една 
ност: да раздвижва инициативи за усъ- 
вършенствуване на актовете.

Самоуправителният контрол е орган,
,на когото е нужна помощ от остана^ 
лите субекти в организацията, преди 
всичко от най-влиятелните: партнйна-

имущество продължават с годи
ни, сам по себе си възниква въпросът: 
какво прави там. самоуправителният 
.работнически контрол? Защо бездейст 
вува? Кой го обезсилва?

С тези въпроси се отнесохме до Асен 
Анастасов, председател на самоуправи- 
телния работнически контрол в боои 
леградския „Автотранспорт”. Повод: ан 
тисамоуправителните прояви от по-дъл 
го време сериозно разклащат положени.“ 
его на този колектив.

се разисква-

както и 
на комисията по междуна- 
ци10нални .- 
Общинския 
Съюза на 
Председателството

отношения при 
комитет на

комунистите.
пък на

Оощинската конференция 
на ССТН, на 
заседание от 31

разширено
януари — От положението е яоно, че самоу- 

правителният контрол е направил твър 
де малко или почти нищо — казва Ана 
стасов. — Не искам да ютреча, че дей
ността му до голяма степен зависи о,т 
способността и готовността на неговите 
членове. Това обаче не е достатъчно. 
Много по-важно да има общо настрое
ние за борба против слабостите, да има 
взаимодействие. Но ако личните инте
реси изтласкат обществените, ако 
груповщината, роднинските връзки и 
опортюнИзмът хвърлят в бездействие 
партийната и синдикалната организа
ции и работническия съвет, какво може 
да направи самоуправителният работни 
чески контрол ?

„В прймера на ,.Автотранспорт" тък
мо този въпрос е централен. Какво е 
можал да 'направи самоуправителният 
работнически контрол?

I

Сурдулица В колектива има доста трудолюбиви 
работници, които съвестно стопанис
ват с доверените им средства и които 
се борят за дохода. Но не могат да по 
луч ат според труда, понеже правилни
кът за разпределение на личните дохо
ди е нефункционален. Как да им помо
гне самоуправителният контрол, кога
то нормативните актове му връзват ръ 
цете? — се попитва Анастасов. — Има 
и работници, които не пестят горивото, 
и маслата, злбупотребяват с камионите. 
Но какво да се предприеме срещу тях

Т.Г., обстойно обсъди от 
четите за работа и осъще 
ствяването на концепциите 
през 1982 година на в. 
„Братство", „Другарче” и 
сп. „Мост", както и- прог-' 
рамните концепции на те_ 
зи издания през 1983

то «а селското стопанст
во, овощарството и др. ак 
ции, които се водят там.

Председателството на 
ОК на ССТН в Сурдулица, 
като съосновател на изда 
'гелство „Братство" под- 

го- черта задължението си на 
плана на създаване 
още по-добри материални 

менатите издания на „Бра- условия за реализиране на
концепцията на всички из
дания на „Братство”, как
то и необходимостта наши 
те издания още повече да 
се разпространяват в тази

надина.
Изтъкнато беше, че спо-

тство” успешно са осъще 
отвили своите задачи 
през изтеклата година.
При това отделно беше 
подчертано, че от Сурдули 
шка община в „Братство" среда, 
е имало - множество мате
риали, ксито са бтразява- 

о бще ст в е н о-лол ит и ч е с- 
стопанската дей*

възмож- бекгивните слабости и за тях първа за
дача е да се борят за атмосфера и ус
ловия за афирмация на . превентйвната 
роля на самоуправител ния работничес-^

В разискванията взеха 
участие: Гюра Божич, То
ма Маркович, Сърба Ми 
кич, Новица Мирчич, Ми- 
ки Маркович и Славолюб 
Маринкович.

ли ки контрол.
ката и 
ност в общината- С това 
вестник „Братство" и оста

на НИРО
Кирил Георгиев

Б. Костадиновиздания
са дали голям 

областта на ин-

на лите 
.* „Братство

.принос в ,
формирането в тази общи ОТЧЕТНО-ИЗБОРНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОООТ

НА СУБНОР В БАБУШНИ ЦА.на.
Членовете на Председа

телството на 
концепцията на изданията 
дадоха пълна подкрепа на 
,на „Братство” през 1983 го 
дина' като подчертаха, че
със съдържанието си и ре лица се проведе отчетно- 
ализирането на концепция- изборно заседание на Об- 

изданията на „Брат- щииоката организация 
гтпо” активно се включ- Съюза на бойците, на ко
за® в борбата на оубектив ето чрез отчета за работа, и последователно се застъ 
ните сили начело сж Съю програмата за работа и до лват за тачене придоб
за на комунистите за по- клада за предстоящите за , ките от НОБ и революци

„дш-иконоштските от- «п» ш дШност и «првде- разиктяи, "“нили,
ношения, задълбочаването лиха насоките и задачите нове на чч на
и внедряването на делегат си за следващия период. се застъпиха за - Д 
ската систГмщ таченето и Организирани в 46 СДРУ тел,но осъществяване 
развитието на братството жения с към 2000 членове, литиката па Съ 

• и единството и придоби*- бойците от тази община, мунистихе, имаики

Последователно в осъществяване 
политиката на СЮК

ОК на ССТН

В понеделник в Бабуш- макар че са в напреднала 
възраст, дават свой при
нос в обществено-полити 
чеокия и изобщо съвку
пния живот на общината

ната,

«11111
щинската организация на 
Съюза на бойците бе из- 
бран БОЖЙДАР СТОЙКО 
ВИЧ, понастоящем работ
ник в Секретариата на въ 
грешните работи в Бабуш 
ница. '

вид и надделяването 
определени слабости в об 
ществото и изразиха го
товността си да' дадат овой 

по- пълен- принос във всички 
обществени акции.

За председаетл на Об-пред-
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ООСТ ..ТИГЪР — 
ДИМИТРОВГРАД"

ИЗ ДЕЙ НОСТТА ИЛ ООСТ „сло-БОСИЛЕГРАД:
ГА"

ПодобряванеС особени 

усилия до се 

нодделеят 

трудностите

на
амбициозен план преди 
всичко, ако се има в пре 
двид, че и настоящата го 
дина ще бъде трудна, в 
която също ве ще има дос 
тадъчно стоки от 
необходимост-. За реализи
рането на същия, според 
думите па директора на 
организацията Васил Ива 
нчов не е и нереален план, 
ще трябва да се положат 
големи усилия, преди ври 
чко с доста труд и орга 
низиравос-г изцяло снабдя
ването в общината да се 
подобри, както и изнами 

възможно

Основната 
сдружения ТРУД 

га" в Босилеград, занима
ваща се с търговия и гос- 
тмлннчарство, вече годи 
ни наред отчита постоянен 
възход в работата си. Въ
преки и при затруднени 
условия и а стопанисване,

. през последните две го- 
I дини, тРУД“Дите се и об

ществено-политическите си 
ли в тази единствена от 
тоя вид стопанска орга 
лизания в Босилеградска 
община, полагат усилия 
и изнамират целесъобраз 
ни решения за увеличение 
на дохода и за укрепване 
па материалната база на 
организацията. Прилагай
ки стабилизационните ме 
роприятия, планираното 

през. 1982 година произ
водство от 243 910 1011 ди
нара (въпреки, че все още 
годишният баланс не е го 
тов) е лреизпълното с над 
12 нд ,стО. Изхождайки от 
този факт, не без оптими
зъм в тази снабдителна ор 
ганизация изтъкват, че и 
средствата предназначени 
за укрепване на матери
алната база — във фондо
вете по отнощение на пре 

приходи, дишната година, значител
но ще нарастнат, което 
благоприятно ще въздей- 
ствува за стопанинрката 
дейност през настоящата 
година.

организация 
„Сло-

първа

Производството за из
нос търси голяма 
взискателност

дат, отделени над 72,8 ми
лиона динара.

От казаното личи, че 
ООСТ „Тиъгр

• РАЗХОДИТЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ЩЕ БЪ
ДАТ ПО-ГОЛЕМИ С 6,4ПУНКТА, НО ВЪПРЕКИ 
ТОВА ОБЩИЯТ ДОХОД ЩЕ БЪДЕ ПО-ГОЛЯМ С 
16 2 НА СТО В СРАВНЕНИЕ С МИНАЛАТА ГО
ДИНА

Дими
тровград" през настоящата 
година трябва да, решава 
доста трудви стопански за
дачи. Още повече, че уча 
етнето на фондовете в чи
стия доъод ще възлезе на 
около 12 на сто, което вре 
дставлява доста скромно, 
тъз като миналата година

■ райе начини и 
сти търговската мрежа 
да се доближи до потре
бителя. В сегашното устро 
йство на търговската мре 
жа в общината, когато 
няколко села няма търгов

вото в този цех ще забе
лежи увеличение от 12,8

Въпреки изострените ус
ловия на стопанска дей
ност, ООСТ ..Тигър — Ди- >на сто. 
митровград” и през наето 
ящата година полага уси
лия да запази ритъма >на 
производството и да уве

личи обема на продукция
та и съответно постигне 
по-добри финансови резул 
тати. Плановите задачи в

в
Такъв обем на пронзвод 

ството ще даде възможно
ст и за по-добри финаисо 
ви показатели: общият до 
ход трябва да нарасне на 
над един милиард динара, 
доходът над 378 милиона 
динара, а чистият • доход 
на над 273,2 
ра. Характерно за тазгоди 
шната стопанска дейност 
е, че разходите на произ
водството ще бъдат по-ви
соки с 20,6 на сто, т.е. ще 
бъде с 6,4 пункта по-висо
ки от ръстта на общия 
доход.

Следва да се отбележи,

магазини и когатоски
трябва да се върви пеш и 
по десетина километара 
до най-близкия магазин, 
потребителят често пъти 
се лишава от купуване, 
не е на задоволяващо ра 
вншде. При това голяма 
е и отговорността на рабо 
тниците в търговията. В по

този процент възлизаше 
на 16,8 на. сто.

Такова положение възла 
га пред всички субекти 
максимално да се ангажи
рат за пестене във всич
ки области на стопанската 
дейност, възможно най- 
много да се намаляват ра
зходите и да се реализира 
заплануваните 
Според плана за лични до
ходи тази година ще се 
отделят повече •средства 
от само 3^ на сто в срав-* 
нение .с предишната годи
на. А в областта на общ е 
егвения стандарт се^пред
виждат средства по 5 ди
нара дневно за топло яде
не, за компенсиране на 
годишните почивки по 
4000 динара на зает в бру 
то стойност, а за жилищ
но строителство 4 ма сто 
от бруто личните доходи.

Ст. Н.

трудовите единици този 
п>т са изготвяни, съобраз 
но съществуващите усло
вия на пазара, възможнос
тите по обезпечаване на 
възпрехизвод отвени 'мате
риали и суровини и с тен
денция да се произвежда 
такава продукция, _ която 
ще намери път до чужде
странните пазари.

1 Според плана трудовата че и тази година значител 
единица обувки, платна и но по-бързо ще се увели- 
фолии през настоящата го- чи деловия фонд с 31,8 на 
дина трябва да произведе сто, или общо в този 
2535 чифта дамски лачени фонд ще бъдат отделени 
обувки, детски боутиш, над 23 милиона динара, 
„балерини", текстилни и Според сегашните законо- 
кожни обувки срещу про- предписания и амортиза- 
изведените 2266 чифгга ционните отчисления ще 
през изтеклата година. Съ- бележат значително 
що така общата «• продук- чение — 47,5 на сто, 
ция на тази трудова едини общо за тази цел ще бъ-
ца техническа стока за------------------- -
обувки ще възлезе на 6353 
тона срещу 5293 тонапрез БАБУШНИЦА 
1982 година.

милиона дина

вечето случаи и магазио- 
нерите дават стоки 
приятелство и 
Други
на онези, които недости- 
гат-

по
различни 

връзки, особено

ДА СЕ АКТИВИРАТ СЪ
ВЕТИТЕ НА ПОТРЕБИТЕ 
ЛИТЕПРЕД АМБИЦИОЗЕН 

ПЛАН ЗА 1983 ГОДИНА
Охрабдяващ факт е, че 

„Слога" ~ през 1983 год. с 
цел да доближи търговс
ката мрежа до потребите 
лите, с които до значител 
на степен и снабдяването 
ще се подобри, е откри 
ването на няколко нови 
магазини. Именно според 
плана и програмата за ра 
бота в .махала Кол чина га 
рина трябва да отпочне 
с работа .магазина в село 
Милевци, постоянно да ра 
бота в махала Кол чина га 
рина, ще бъдат открити 
■магазини в квартал „Магу 
рка" и в „Карапин дол". 
Също така предвижда се 
изграждане на нови мага
зини в селата Горна Ръ- 
жана, Дукат и Зли дол. 
За осъществяване на тоя 

. план в „Слога" очакват по 
мощ в работна сила на на 
селението в тези местни 1 
общности. Също така за 
редовно и континуирано 
■снабдяване с дефицитните, 
стоки през 1983 година 
трябва да се активират ме 
стните общности, 
всичко съветрте на потре 
бителцте, които енергич
но трябва да действуват 
срещу трупане на запаси, 
което от своя страна пре 
дизвиква изкуствен недо 
имък и

През настоящата годи 
на в ООСТ „Слога" е зап 
ланувано общият доход 
да се увеличи с 20 на сто 
и същият ще възлезне на 
над 300 милиона динара. 
Естествено, че. това е

увели 
. или

По-добрн дни за дребното стопанство
В В Бабушнишка обина напоследък 

се правят сериозни усилия за съживя
ване на дребното стопанство. От 1974 
година насам, то е в сериозен упадък. 
С повече от 15 на ето е намалял броят 
на частните занаятчии, а пък за смет
ка на тях^ расте броят на безправно уп
ражняващите занаятчийска дейност. 
Поради липсата на подготвени кадри 
за тези дейности, а и поради несъответ- 
ствуващата данъчна политика, броят 
■на частните 
намаляваше.

В поелдедно време, както 
'ми директорът на

трудовата единица те
хнически стоки трябва да 
бъдат произведени общо 
1369 тона лепила, пресо
вани и шприцовани стоки. 
Миналата година са произ 
ведени общо 1078 тона. С 
други думи в тази трудова 
единица физическият обем 
на продукцията ще забеле 
жи увеличение с 31,6 на 
сто.

та в чужбина, ще бъдат заинтересовани 
да упражняват 
чийска дейност.

Понастоящем в общината 86 лица 
упражняват самостоятелна занаятчий
ска дейност, от които най-численн са 
зидаростроителите, 
ните превозатици с" моторни превозни 
средства, гостилничарите и т.н.

Друга същностна 
то. занаятчийство в Бабушнишка общи 
на в настоящия момент е неблагоприят
ната подготовка на съществуващите ра
ботници, както и лошата им възрастова 
структура.

Едва 50

самостоятелна занадт-

следвани от част-

черта на частно
занаятчии от ден на денНай-малко увеличение 

се предвижда в трудовата 
единица гумени нишки от 
331 тона през 1982 годи
на производството ще на- 
растне на 341 
7,6 на сто.

ни уведо- 
управление за при

ходи в Бабушница Йордан Миленкович. 
се забелязва все на сто от упражняващите 

занаятчийска дейност са. с пълно про
фесионална подготовка, 20% са високо
квалифицирани, 13,6% са квалифицира- 

И% полуквалифицирани и т.н. Към 
50 на сто от общия брой занимаващи 
се със занаятчийска дейност са над 50- 
годишна възраст.

За да се подобри квалификационна
та структура на. занаятчиите в община
та посредством самоуправителната об
щност по настаняване на работа 
ланувано да се извърши преквалифика 
ция на работниците в тази област-

по-голям интерес за 
самостоятелни занаят-тона, или откриване на

чийски работилници. В този 
'Кто изнесе Миленкович, и данъчната 
политрика ще действува занапред като се 
предвиждат значителни облекчения за 
занаятчиите.

— В

смисъл, ка-Най-малко увеличение 
се предвижда в трудовата 
единица гумени нишки от 
331 тона през 1982 година 
производството ще нараст- 
не на 341 тона, или 7,6 на 
сто.

преди

първата година всеки занаят
чия ще бъде освободен от данък, 
втората ще заплаща 80 на сто от пред- 
йидената сума, а в третата — 70 на 
сто. По такъв начин — подчерта Ми
ленкович — очакваме мнозина от зана
ятчиите в общината, предимно работ- 
ници, завръщащи се от

на
В металния цех ще бъ

дат произведени .65 000 000 
срещу 57 583 479 през 
1982 година, относно уве

личението на

незадоволство 
сред потребителите. С то
ва, и броят на 
през 1983 година 
увеличи за десетина 
работници.

е зап-
заетите 

ще сепроизводст- временна рабо М. А. нови
М. я.
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пгоявтлгаи от всички страни, съвдннявлятж са■Комунист
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В*»о* 1348 
Година Я 

4 февруари 1983 
Белград

г

Решения трябва да се намерят
14 мя мнпгп гтпорганизирани акции за по-добро снабдява- договарянето между производителите и ком-

същите стоки няма да има в достатъчни ко- те, Социалистическия съюз на югославските Д труТ1 т Ки в скла
личесттва. Касае се не само за това, че има- трудещи се и на останалите организирани ,довете» на алчността на отделни хора които 
ме достатъчно капацитети, за производство сили са ясни. В края на януари трябваше създават огромни домашни запаси и т-н. Не-
'на тези-стоки, но и за все по-подчертаните и Да се подпише и договор за обезпечаване на оме сигурни, че <негдво.то търпение ще ук-
по-решителни искания, които има навсякъде валутни средства за най-необходимите стоки,

опашките пред магазините, да .намалеят и Съюзният изпълнителен съвет бе готов,
- да бъдат премахнати. Колкото по-рано, тол- договора .не се постигне и не се подпише,

ково по-добре. Почти и няма място, от мест- Да се определи на временни решения: А това са 1Гзраз на несполуките в развойната или
'ната общност до федерацията, където да не е по-добре — колкото и непопулярно да е, текущата икономическа политика. Той, тру-

дЪЙ снабдяването. отколкото опашките и занапред да растат.пе рядко се получава впечатление, че осо- „ г
бено в по-малките обществено-политически ^Ратко казано възможности съществуват, 
общности повече се размисля и разисква за готовността бе показана на дело, по-организи
купоните, разпределението, разделението на рано се работи отколкото преди и т^н.,
недостизите... отколкото се полагат усилия затова трябва да се очакват резултати, кой-
с по-голяма продукция, с по-добра организи- то ще потвърдят, че без опашки се може.
раноот, с по-ефикасно действуване на отгог и не Самб, че може, но и трябва да се жи-
вориите върху обстоятелствата на пазара, с вее без тях, покрай другото и затова за да
по^спешно свързване -и т.н. да се обезпечат

че

на по

речие дори и от аргументираните анализи за 
това как недостизите, в край на краищата,ако

довият човек знае, че например, докато чака 
в редицата, не е на работа, че вече не рабо
ти, все по-малки са надеждите, че ще има 

и повече стоки, пък и онези заради които е 
на опашката.

Поминалата, а специално /миналата годи
на показаха каква е готовността на трудо
вия човек да схване й разбере обстоятелст-

се отнемат от ръцете аргументите на недо- вата в който се озова нашето стопанство и 
достатъчни количества стоки от жизнена не- брожелателните, които в опашките намират страната цялостно. Благодарение 
об ходим ос т • и видят доказателства за неефикасност

на това съз
на нание, той е готов за лишения. Сведението, 

самоуправителната система, занемарявайки например, 
съвкупността >на оостоятел,ствата, в които се стандартът намалява, и сега намаляването ще

че в последните няколко додиниЛошата снабдителност на пазара и най- 
често се оправдава с недостига на валутни

Продължи и в настоящата -1983 година убеди
телно говори за предела на тази готовност. 
Не

намираме.средства за внос на суровини и възггроизвод- 
ствени материали за производство на дефи
цитните стоки. На пръв поглед — неопррве- маляването и премахването на 'опашките тря 
жим аргуемнт. Обаче, какво с факта, че са- бва колкото е възможно по-бързо да се на- 
мо Сърбия фез покрайнините миналата годи- мерят, тъй като недостизите често може да 

валутни средства за внос без бъдат м са зародиш дори и на

С една дума, решенията свързани с на
еми дори тежко да стоя в опашката", 

заявява Милан Дуганджич, графически работ 
ник в Белград, .„ако това чакане^ е цената 

по-широко за подобР010 Утре. Но ако са все по-твърди 
обещанията, че снабдяването ще се подобрина отделила

малко с 30 на сто повече съоръжения откол- политическо незадоволство. На трудовия чо- съпътствувани от все по-дългите опашки, то
ва ме обезхрабрява". А обещанията за да не 
останат мрътво слово на хартия, а това зна
чи да се обезпечат достатъчни 

в 'на засега дефицитните стоки за широко 'йо- 
требление и да се пррмахне неприятната кар
тина на опашките пред магазините, трябва 
да бъдат обезпечени повече от един

1981, при чувствително намаление на век в опашката, който понякога и не сигу 
стоки за широко потребление, кое- рен ще дочака ли онова което чака, слаба 

опашките (утеха са обясненията, че недостизите са
се следила от неорганизираността на търговска1 
ни та мрежа, от безотговорността, бавността -

кото в 
вноса на

лото без съмнение, увеличаваше 
пред магазините. И

количествадокато опашките 
не намаляват, колкотоувеличават или 

е известно, никой не е повикан на отговор- ^ 
поради превишаване на вноса на сьоръ-

очсвидни
МИН

ност
жения, несполучливо инвестиране, 
субективни слабости, давели до недостиг на 

потребление на «пазара. А

мили
ард долара. За осигуряването с отделни ряз
ко дефицитни стоки (лекарства, например) 
необходими са — това отговорните на мно.- 
жество официални заседаиия твърдят дейст-

Титовият лик 

на партийните 

книжни

•стоки за широко 
само една или начаст от тези средства 

(например в изграждането на фаб- вително незначителни валутни средства. Оба- 
че, поради бавността в договарянето, или 
което е още по-лошо, поради неизпълнява- 
нето на договорените поети задължения, те-

вложените
риката за фаянс в Обровац) би били доста- 

от главоболията втьчни да бъдем пощадени
снабдяването.

зи средства миналата година липсваха.говори за снабдяване-Все пак, когато се
■изменят. Става въпрос р П редседателството на Централния комитет 

ди всичко, по-инаквия климат и свободно ма СКЖ прие решеаие наскоро да се прилив на валутни средства от туризма,
е да се каже преобладавощото съзнание 01Иечатат нови членски книжки на СЮК.

“ гг™— =г»?—
телствуват документите на .Третото, пък и дванадесеТО1я конгрес на СъЮза на югослав- магазините. Не ни струва много хубавият 
на Четвъртото заседание на Централния к0‘ ските комунисти. Именно, в приетите изме- Адриатик й всичко друго, когато потенци- 

Съюза на югославские комунисти, пения и допъ-пиения на Статут на СЮКсека- аЯ,НИят чуждестранен гост в своите вестници, 
самата Резолюция за икономическото които, често пъти не трябва да са доброна-

отраната в настоящата година. ^ сти и ликът на йосип Броз Тито”. мерни, прочете, че югославяните чакат в 
е ясно: за сметка на сьоръ- ■ опацжа за хляб, кафе, олио, детерджанти...

винаги поглъщат най-голяма Председателството на ЦК на СЮК прие поради всичко това и много други неща, ре-
идейното решение за партийната книжка, ко
ето предложи Издателската трудова органи
зация „Комунист”. —

Очакваме, както и всяка година, голямто, много неща се
а

забравяме, че около 70 на сто от чуждестран

митет на 
а' и
развитие на 
Определението
женията, които

щения трябва обезателно да се намерят, а 
условия за това абсолютно има.

вноса, да се внасят суровини и въз- 
материали за увеличение начаст от

производствени
целокупния износ, но и за производства на 

При . това, има все пове-
:

Слободан Игнятович
дефицитните стоки.

У
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Вуо Валево, Нови гщзвр и Дес 

•потопен « предстоящите шест ме
сеца трябва Аа б-ьдат изменени мно
го опорни-параграфи в обществе
ните договори и да бъдат съгласу 
вани с Конституцията, законите и 
определенията на Съюза на кому
нистите относно воденето на кад
ровата нолиитка. Това, обаче, тря- 

и всички остана-

КАДРОВА ПОЛИТИКА

Мощта на
ноординационите
отбори

бва да направят 
ли,. чиито договори не се намери- 

„ПОД лупа-га" на Конституцион
ния съд. Републиканският завод за 
,кадри, според думите на Йелена 
Тадич, оценил че всички общин
ски обществени договори, включи 
тел но 'И тези три спорни, са в уни
сон с републиканските договори 
за кадровата политика.

Обществото трябва обезателно 
да държи сметка за това кой ще 
бъде директор на една организа
ция и не е все едно кой ще огла
вява деловодния орган на „Дърве
на застава", Електронната лрамиш 
леност, „Круишк" ... Затова и в 
закопа са предвидени партитетии 
конкурсни комисии, С7>ставени от 
представители на колектива и де
легати на обществено-политическа 
та общност- Без ст^гласието и вдиг

ли

|ции и председателят на общинска 
та скупщина, тогава думите на 
съдията Райовнч к получават 
по-гол»ма тежест- 

С цел да се легализира мощта 
на тези отбори, която според Кон- 

Закона за сдруже-

Влада Манднч
ощевластта над хЬрата е единстве

ната същинска власт и тя се 
извършава чрез кадрите. Ако вла
стта е в ръцете на координацион
ните отбори за кадрова политика, 
тогава работническо-класовият ин 
терес може да се превърне в про
тивоположност". Тези думи на Ра 
дошин Райович, неотдавна казани 
при публичното разглеждане в 
Конституционния съд на Сърбия, 
представляват илюстрация за стре 
•межите да се утвърди действител 
ната мощ на общинските кадрови 
тела и колко със съответните об
щински обществени договори е 
узурпирано 
•право на работниците и конкурс
ните комисии да решават за бъде
щия директор.

Вместо да бъдат съветодател- 
ни тела координационните отбори 
за кадрова политика, формирани 
при общинските конференции на 
Социалистическия съюз, поеха ро-

ституцията и 
иия труд не им принадлежи, във 
всяка община в Сърбия с приет 
обществен договор за кадровата 
политика. Договорите задължават 
дори и онези, които не са ги под
писали, а утвърдени са и санкции 
срещу онези които не ги зачитат.. 
Почти всички договори са ограни
чили с Конституцията и Закона за 
сдружения труд неограниченото 
право на реизборност иа директо
ра и това по правило на два ман
дата. Договорите, като яйце иа яй

Рисунка: Слободан Милич

йелена Тадич, бивш председа- натата ръка на вторите не може 
тел па ОК иа Социалистическия да се получи добро предложение 
съюз във Валево, казва, че „ней- за кандидат директор. Това раз
ният" координационен отбор давал бире се, не изключва съветодател- 
годншно около 200 мнения, от кои пата роля на координационните от 
то само две отрицателни и това бори за кадровата политика.

на тези 
кандидатите трябва и длъ

Обоснованото мнениепряко без специално обосиование. Ново-самоуправителното це приличат на законите.
се прилагат, а параграфите обик- пазарни пък изтъкват, че техният тела за

обществен договор, може би, не жни са да защищават и за щ ^ 
е в унисон с Конституцията, оба- • то да се изборят делегатите на оо

ществото в конкурсната комисия- 
Само по този начин членовете па 
конкурсните комисии „от вън" ве
че няма да бъдат свободни стрел-

новено започват с думите „задъл
жава се ..." и „длъжни са\- • ■”

че послужил. да се „завърши ра- 
— Когато някой конкурира за ботата и някои вечни директори 

директор, обикновено се разпитва да се померят от своите места", 
за връзка в координационния от
бор — заявява Боривое Савич от думите на
Валево, един от редките директо- бликанската конференция иа Со- 
ри, „минал" и покрай отрицателно- циалистическия сЪ1°з, че тези от

бори не може да получат прево
за то да „палят и гасят”, но че за

ради това не трябва да бъдат пре
махнати, звучат изтрезнително. същинско място и роля-

Имайки всичко това предвид
Мирко йовович в Репу ци, с,тоорите няма практически да 

решават в илгето на работниците, 
в групово-соб ственическите отно
шения ще бъдат скастрени на за

лята на конкурсни комисии, пред
лагайки този или онзи кандидат 
за директор. Ако се знае, че чле
новете на отбора по правило 
председателите на общиноките об 
ществено-иолитически

то мнение на координационния от
бор и един от инициаторите 
разглеждане на въпроса пред Кон 
ституционния съд.

седанията на конкурсната ' коми
сия, която така получава своето

са

организа-

ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА те и задачите за всички участ
ници в жилищното строителст
во и да се определят сроковете, 
в които определени работи тряб 
ва да бъдат завършени, с цел 
мерките на икономическата по
литика да може час по-скоро да 
с.е прилагат.

Заслужават внимание и кри
тическите тонове за това кол-

Дилеми на предвестения завой
„ ^най-важно е да се саздадат предпоставки за ПО-БЪРЗО, по-ефикасно 
И ПО-ЕВТИНО СТРОИТЕЛСТВО НА ЖИЛИЩАТА. ТРЯБВА ВЕДНАГА ДА СЕ ПОЧНЕ С РА
БОТА ЗА ДА НЕ СЕ СЛУЧИ ПРЕДВЕСТЕНАТА ЖИЛИЩНА РЕФОРМА ДА БЪДЕ ЗАВЪР
ШЕНА С УВЕЛИЧЕНИЕ НА НАЕМИТЕ. КОИТО ЩЕ БЪДАТ ЗНАЧИТЕЛНО ПО-МАЛКИ

ко досега неразчистени сметки 
имаше около 
строителните плоши. Посочено 
бе и на възможните опасности 
от прибързаното приемане на 
някои иден за легализация на 
безправното строителство. Това 
— бе подчертано — би означа
вало незачитане на законите и 
би предизвикало и' множество 
неволи, които ще се почувству
ват по-късно. Една идея. потек
ла от Нови Белград, където те
зи дни започва преброяване на 
жилищния Фонд в обществена 
собственост, вероятно ще се раз 
шири и на останалите общини 
в трала. В

въпросите за

п убличните разисквания по 
новите мероприятия в жи
лищната политика в Бел

град успешно приключиха. В съ 
щите. както се и предпоставя
ше. бе дадена подкрепа на вси 
'чко онова, което в септември 
миналата година като съвместна 
платформа предложиха Град
ският комитет и Съветът на Съ 

. юза на синдикатите в Белград. 
•‘Сега, обаче, трябва да се напра 
ви много повече за иа се осъще
ствят поставените задачи. Въ- 

- просите се поставят твърде се
риозно. така както е сериозен 
и Фактът, че трудностите този 
*час са по-големи отколкото се 
очакваше. Това е особено види- 

• ‘мо ако се вземе предвид завър 
шенто миналата и какво в тази 
област може да се 
през настоящата й 
година.

® 1^,2 година са завършени 
около 5400 жилища, а тази го
дина може да се очакват 3500, 
докато следващата чие има мно
го по-малко такива. Трудности
те. които с години се трупаха 
в жилищната политика на глав 
'ния град предизвикаха 
застои. Сега са по-видими 
диците ат това. а същото из
глежда не се почувствува най-

'• добре когато миналата година 
се тръгна в тази акция. За то
ва говори и следващото сведе
ние. Именно, за да може още 
сега иа почне изграждането на 
пет хиляди апартамента трябва 
да се обезпечат около един ми
лиард динара. Тези средства би 
се дали само за построяване на 
водопроводни инсталации и то
плоцентрали.-Тъй като няма тол 

■ кова пари. под сериозен въпрос 
са поставени не само жилищно 
то строителство, но и нормал
ното снабдяване на гражданите 
с вода след 1986 година.

цането на новия „снабдител с 
вода" в Макиш в настоящия 
сред но срочен период сериозно е 
поставено 
знак.. Ясно се откроява и това, 
че парите предназначени за жи

под въпросителен

лищно строителство в по-голяма 
част от заплануваното трябва
да се изразходват и за източни
ци на вода. за които в навече
рието на миналогодишните раз- 
шленип за жилищната полити
ка не се е достатъчно мислило. 
С други думи, всичко това оз
начава. че • предвестеното въве
ждане на икономически наеми, 
личното участие на гражданите 
в изграждането на жилищата ка 
кто и поскъпването на битови
те Услуги — до вчера второсте
пенни средства

тази акция трябва 
да се Утвърди колко такива жи 
лична има и кой и как ги пол
зва. Нреорояването ще обхване 
всички жилища, които са об
ществено имущество.

Нсвите
А какво става със средства

та от местното самооблагане — 
■бе поставен въпроса на. неотдав 
.на състоялото се съвместно за
седание
които разискваха за резултати
те на публичните разисквания.
Предложеният

законопредписания.които са в компетенция на Ску 
шпината на града гпте бъда* из
готвени до края на този месец.

яколко от новите системни за 
кони би трябвало 
публиката.

трябва да 
представляват основните източ
ници за жилищното 
ство-

Най-важен

постигне 
следващата

на два градски органи,
строител-

да приеме ре- 
всички останали 

да_'изг°твят самоуправи- 
телните общности на интереси
те и трудовите организации. В 
тази оаоота трябва 
жират и други 
чи предвестената 
Форма —
•ние на наемите, 

бъдат
с.т първобитно

отговор само
опте повече помрачи множество 
то работи, които в предстоящи
те години трябва да бъдат за- 

Със самооблагането

•> акцент в 
кванията е. че трябва да се сьз 
дадат логични предпоставки за 
по-6ърз. по-ефикасен

разис- а

и по-евтин
това е ново сведение - е Ж*ка™ нГво*Е™ 

обезпечено само незначително налага и приемането 
разширяване на мощностите и предписания които ще 
развитието «а водопровод, тъй нат да се строи по-бързо 
като Градската скупщина немо качествено и по-евтино Предло 
*е ппрпасш~УОЯ „останалата част жено е веднага: аа се ' съчиня?'
от средствата. С това и изгРаж оперативни планове по работи^

вършени.
да се анга

за да не се слу- 
з жилищна ре-

заключение се 
на нови 

помог- Да завърши еголеми увеличе- 
които все пак 

по-низки 
предложените.

Й. Маркович

по-после
значително



Комунист 3РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
Ето няколкоВСИЧКО СЕ МЕРИ примери на сред

ни лични доходи: ВКВ-кранист 
заработил през

към даването на забележки 
е събранията на трудещите

връзка с правилника за възнагра- 
ждаване, с желание да ги усъвър- 
шенствуваме и доизграждаме. Та
ка ще бъде и в настоящата годи

на
се въвизтеклата година 

средно на месеца по 22 156,00 ди
нара, ВКВ-водач 
но возило 
'НО возило

на тежко товар- 
22,700,00 динара, 

шгк л, — 22 700,00 динара,

Ди°нВаеРКва «а 1982 го- Е1

Дялналата година в обществе- производство” наМ мед 33 щност ~ 25Л70Д)В динара®'иТда°недРУдовата общност ще се изяоня-
™ГолТож„Сие мнЯениХа 3Г°Г "Р° лЖр Пр°~« бяхГо^ » ^е”щ ^ Г^мТ^
икономическата г-тайитЕияят™^ 46 нипянптТ°На М8Д л°-малко от пла- — Възнаграждаването според възнаграждаваме според трудови 
же отрицателно да влияе “°" ир®то колв«»), -което всич- тРУДови резултати и по-голямо ос- Резултати. Без оглед, че-съществу 
разпределението на лт™„ рху лпитя г сеРи°зно загрижи. От тоиностяване на производствения ваше система, на .разпределение се 
ди според трудови оезуп^т Д<т?0" 0епбитСТРаН г, ТОВа опоРеД разпо ТРУД вече не е Фраза, но задача, оказа като добра и насърчаваща, 
ни считаха ч^иплититУ Ед~ гпяж™ На Правш1ника за възна- к°ят0 трябва да се реализира, — 01де отсега е ясно, че ще претър-
номическа ’ стабиЛизя т П° ИК°‘ ети ™ я*8 значеше' че всички за казва Иван Костов. Постоянното ™ значителни промени. Защото, 
души” разппепетени^Я ще ”3а' пУчс Ря6ва Да полУчаТ по-малки Усъвършенствуване на мерилата «поред мнението на работниците 
труда докятпРУт,г,! ° според доходи, отколко,ТО в преди- по възнаграждаване е необходимо- в този колектив, гена още много
прт[Д залрулнени'Ругш-.УВЪРДеХа' 46 Появиха се в това ст’ защото отношенията в произ- възможности в настоящата година
ниеванеРУпобнУ УВя на стопа- к°д°*ение и някои „загрижени”, водството и в обществото постоян °ше по-добре да се цени произ- 

Ряова да се стигне до х°ито на събранията се застъпва- н0 се променят. Ние в мина Май- водствения труд, а и псннататък
н в сепермври да се изплатят данпек никога не сме били напъл- да се Усъвършеистйуват някои ра-

августовските « равницет° «а ,но доволни с постигнатото в тази ™°РеДбИ' п«Ради изменените усло ох усювските, защото неотпання „ 1 вия на стопанисване някои мери-
платните фондове са им били ш.» соласт. Постоянно инсистираме ла вече са надминати.
ни поради доброто ---------
в предишните

СП.Т н1ВвЯкТАеТиН4 ““««пек 
Илия Телескович

СЕ ИЗМЕРВА ИРИНО- на.
е на-

понататъшно усъвършенствуване 
'На всички мерила за възнагараж- 
даване според труда и то така, че 
повече и по-добре да се цени и 
награждава производственият 
труд. Разпределението в медната 
мина Май данпек може да послу
жи като един от" примерите от 
практиката, който би могъл 
реши това недоразумение.

В този минен гигант опитът в 
разпределението, придобит през 
изтеклата година се оказа като 
ценен. Тогава в системата на раз 
пределение на личните доходи въ
ведоха много нови елементи кои- 

' то имаха за цел, преди всичко, 
по-голямо стимулиране на произ
водствените работници. Така спо- 

. ред тази система личният доход 
на всеки зает от най-ценения спе
циалист до неквалифицирания ра
ботник пряко зависеше от изпъл
нението на месечния производ
ствен план на равнището на тру
довата организация, сетне от реа
лизирането на плана на всяка ор
ганизационна единица, повишение-

лични

производство СЕЛСКО СТОПАНСТВОмесеци. 
Надделя обаче разумно„„ „ _ т° становище и разпоредоите на Правил

ника бяха строго спазени. Работ
ниците на събранията решиха са- 
ми да получат
доходи, но да не нарушават систе 
мата на разпределение, която до 
тогава се оказа като твърде доб- йован Стоич
ра. 1ака се получи, че. всички зае- ----
ти от членовете на Деловия от- т-ж- 
оор — до работниците с най-мал- 11 
ки квалификации — ла 
от 9—12%

Сектантско отношениеда раз

01 ОКОЛО 80 000 СЕЛСКОСТОПАНСКИ СЕМЕЙСТВА; САМО 
2000 СА СЕ СДРУЖИЛИ ВЪРХУ ТРАЙНИ ОСНОВИ С ПРАВА КА- 
КВИТО ИМАТ РАБОТНИЦИТЕ В СДРУЖЕНИЯ ТРУД ' ;

по-малки лични

то с това да се занимават всич
ки обществени сили на село, в об 
щината. Тези които са заети в

одринско-колубарският 
е един от най-големите произволи- торите не викат сдружените про- 
телй
покрайнините. В него

край основните организации иа коопераполучат
по-малки ОТКОЛКОТО

през август. Тази последователно
ст, такова е впечатлението, значи 
телно допринесе към по-натагъш- 
•ното ангажиране на всички заети 
и до края на годината вече няма- водството на царевица е на вто- тази причина си остават празни, 
ше „несполуки", а месечните пла- ро м'я'Ст° в републиката. Покрай Алекса Бъркич, председател на 
нове се изпълняваха дори и пре- това в големи количества се про- Кооперативния съюз в ПодринСко- 
йзпълняваха, което в’крайна смет- извеждат сливи, малини и месо. . колубарския регион каза между 
ка се отрази върху по-нататъшно- Възможностите за по-голямо ДРУ^ото, че на 15 села е създаде- 
то увеличение >на личните доходи, производство на храна не са изпол 

В мина Майданпек, макар и при звани Вместо голям брой органи- 
затрудени условия на снабдяване зации, Свързани в различни смете
на енергия, възпроизводствени ма* ми> които се намират в купо-про

дажни отношения и при взаимна С1СИте производители да „се пре
лива по разни канали в' търговия 
та и в други дейности на основ
ната организация."

на Забел ежихме и интересното
мнение на Живорад Милутинович 
от Лиг: ' :

на храна в СР Сърбия без изведители на събрани# на тРУДе 
- _ се произве- щите се. на които се взимат важ 

общите ни решения. Оборите на сдруже
ните производители тъкмо поради

ждат към 17 на сто от 
количества пшеница, а по произ-

на само една основна организация 
на кооператорите.. Не бива да се 
допусне —добави той — доходът, 
който осъществяват селскостоиан-

то -на производителността на тру
да, осъществените спестявания по 
предварително утвърдените рабо
ти по отделни области, осъществе 
ния чист доход и естествено, от 
личния принос на всеки отделен 
работник. Всичко това се отрази 
върху по-голямото материално ос
тойностяване на производствения 
труд и работата при затруднени 
условия-

Подробното обоснование на 
системата на разпределение на лич 
ния доход в.мина Майданпек би 
ни отнело много пространство. До 
статъчно е да се изтъкне, че със 
системата са обхванати всички за 
ети, без оглед дали работят фи
зически на копаенето, флотацията, 
или пък в някоя от канцелариите. 
От друга страна, евидентирането 
поотделни трудови резултати в съ
щност е просто, без оглед на то
ва, че в цялата трудова организа
ция, съществуват дори 150 стой
ности на точките на основните 
единици, с които се измерва тру^ 
дът.

териали и резервни части, се осъ
ществяват твърде добри произво- конкуренция, 
дствени резултати. Така в 1982 го обществени средства, 
дина са били произведени 5000 то- случаи правеха загуби, 
на мед в повече, отколкогго през ни три сложни организации 
1981 година, а 200 тона над пла- сдружения труд — АИК „Шабац", 
на. Производителността на труда „Валево” и Лозница, 
нараспна с 12 на сто, което се

често разпиляваха 
в немалко 
са създаде-

— Би трябвало по-дълго време 
увери селскостопанските произвог 
дители, че сдружаването но и съ
що със селските трудови коопера 
ции. Когато преодоляхме тази тру 
дност, селскостопанската организа 
ция, пък и селските стопани пора
ди такова поведение, трудно се 
решават да се сдружат, защото 
подразбира и отговорност- Има 
членове на Съюза на комунистите, 
които използуват всички облаги, 
които предлага селското стопанст
во. Всичко това заплащат с гото
ви пари, а стоките си продават 
комуто си искат, дори и на матра- 
пазите. Лошо и некачествено се 
обработват имотите, с които раз
полагат селскостопанските органи 
зации. Те са за присмех на хо
рата.

Подобно за положението на

На заседание на Междуобщин 
отрази върху рекордното произ- ската конференция на СК в Под- 
водепгво на полезните изкопаеми от ринско-колубарския регион в Ша- 
60 милиона тона. При това са бац, беше изнесено, че от около 
спестени 1,3 милиона литра нефт, 80 000 селскостопански семейства 
3 милиона КВЧ електроенергия, само 2018 са сдружени върху трай 
възпроизводствени материали и ни основи. Най-голям брой селско 
резервни части за около 5 мили- производители (към 
арда стари динара. Във всичко то- 43 000) имат трайно сътрудничест

во с организациите на производи- 
придър- телите върху базата на взаимно 

. иа

стопански

ва важна, ако не и главна роля, 
имаше последователното 
жане към всички разпоредби участие на съвместния риск и до- 
системата на разпределение иа ли- хода, докато останалите семейст

ва са свързани по класичен начин 
— чрез кооперативно сътрудниче
ство, без какаото и да е участие 
в общия риск, но и без участие в

_ ТТрптя на целокупната систе- Отличните производствени ре- разпределението на дохода. Сел- 
„Т-Еяиягпяжпаване спооед тру 3Ултати не останаха без влияние окостпанските производители, има 

дови31шзУт'а]гиК^аВ^Неработниците « Върху личните доходи „а работ- "« трайно сътрудничество на ба- 
РЕМ даде възможност изцяло да ниците. Така средният личен _ до- зата на участие в разпределение-
решават по всички въпроси от х°д на .раб1<оояИка в мина Майдан- то на осъществения доход и ри- селскостопанските производители 
създаването и разпределението на пя ДИНа °Ка' Са стокови производители, но говори и Милорад Илич, делегат
^шма — казва Иван Костов, I7 250,00 динара, а за 27,5/„ в по- тяхното участие и самоуправител- 0 Непричево. Той казва, че зае-
председател на Деловия отбор иа вече отколкото в предишната 1981 но положение в организациите на тите в основните организации на
Хи колектив. Считам, че в това здеаботва? сеЛСК°РтопанокИте производители КОоператорите или кооперативните
сме успели, защото сега пражтиче « повече пт инженепите па практически е незадоволяввщо, за- организации, настояват всичко да
ски личният доход на всеки ра- д°р« “ ™™Десиона™йте служби Щ0Т° т83И производители практи- държат в свои ръце, а производи- 
ботник зависи от истинските ре- в ^«Ф1а"1 °»а™у^® “удс"и чеда са изключени от самоуправ телите трудно осъществяват свои-
зчлтати Всичко това не беше ни | и свързани кьм иро ле-нието. В някои среди на земедел те права. Когато към тях се обър-
лесно, ни просто.. Изискваше мно- е3и°^оГложениетое3иЛТеГоаботници ците се Гледа сао ° Кат° На обект не. селскостопански производител,
го време, търпение и залягане на 8 ”гае!“мзта степен н! пол на «ДРУжаване. За това, защо ня- те му казват: „Ела утре!” Ако по
голям брой работници в този ка- р а й 1 тВъРта ст н ™ д ма повече сдружеии Селскостопан ,вече селскостопански производите
лектив. готовка Техните, лични доходи са С1Ш проИзводцтели Здравко Лазич ли бяХа включени в самоуправле-

с 4-5 000СЮ динара'' ло-вжхжи от от Любовия тсаЗва: нието, съответно на равнището на
— Сдружаването е предоставе- дохода, който осъществяват, сигур 

селскостопанските организа- но тези проблеми биха били по-
малко.

чни доходи според, труда.
ВЪЗНАГРАЖДАВАНЕТО НЕ Е 
ВЕЧЕ ФРАЗА

УСПЕШНА ПРОВЕРКА
Такава система на разпределе

ние според труда имаше сериозна целарията.

работниците със същите квалифи 
кации, но с работно място в кан- но на

ции и на производителите, вмес-
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БЕЛЕЖКИ V..;ОБЗОРИКОМЕНТАРИ ♦

СЪБИТИЯТА В ПОЛША

„Зелено“ 

сътрудничество 

и договори
ОБЩОТО ГЛЕДАНЕ НА ВОДЕЩИТЕ ТЕЛА НА ГОСПОДСТ- 

ВУВАЩА ПАРТИЯ И НА ОБЕДИНЕНИЕТО НА НАРОДНАТА (СЕ- 
ЛЯЧЕСКА) ПАРТИЯ САМО ПО СЕБЕ СИ МАНИФЕСТИРА „ПОЛ- 
ОКИТЕ СПЕЦИФИЧНОСТИ" В ИЗГРАЖДАНЕТО НА СОЦИАЛИ
ЗМА

среща. Имаше, наистина, и по-ра- 
но опити на селото да се синхро
низират дейностите и съгласуват 
интересите на ПОРП и Обединена 
та партия, кнк1и лаПршии^ 
местното декемврийско заседание 
през 1980 година, на

гг ъм края на по-миналата сед- 
Тъ (мида във Варшава се състоя 
една необикновена 
среща. Пръв път.след войната се 
проведе съвместно пленарно засе
дание на Централния комитет на 
Полската обединена работническа 
партия и на Главния комитет на 
Обединената народна (селяческа) 
партия. Общото гледане на воде
щите тела на господствуващата 
партия и на партньорската (земе
делска) партия, която в собстве
ния си статут признава предимст
вото на ПОРП само по себе си
манифестира „полските специфич- чески кризи, обаче, имат 
пости” в изграждането на социали 
зма. Тази специфичност не се из- ната среща, 
черпава само в самото обстоятел
ство,. че Полша е единствената 
страна на така нар. реален социа- т0 -на тази среща, просто казано,

ебитката за храна, битката 
повече хляб на

Богдан йовановичРисунка:
политическа

Политбюро я задоволява с продукти; че пре- хия своевременно бе инициатор и
на ЦК На ПОРП и Главния коми- храната зависеше повече от вноса патрон, на така наречената селска
тет на Обединената народна пар- отколкото от домашните способно „Солидарност”. С това влияние, по

сти. Когато вносът пресъхна и тра край останалото, може да се обяс
ни обстоятелството, че тъкмо та
зи „Солидарност”, след И деке.м- 

Задълбочаването на обществе- ври 1981 година първа „капитули-
които ната криза при това се отрази ра”, възприемайки модифицирано

на много тежко и върху селото. Сел- то схващане на църквата, че тряб
обществено-икономи- скостопанският производител е . ва да се определи за реална поли-

лишен от възможността продук- тика”. „Селската солидарност” по' 
тите да даде в замяна за стоки, време на формирането й била за-
които са му необходими за да да- 
де повече продукти та дори да 

Основен мотив за провеждане може пристойно да живе. Ярузел-
оки с право нарече „горчиви поу- 

за хи” това, което на селото става
ше през последните години, пък и 
десетилетия-*

Разбира се, не се касаеше са-

тия. Съгласуваха се активностите 
и в рамките на институционализи- пезите станаха застрашително ос- 
раните парламентарни или държав къдни. 
но-правителствени тела. Всички
тези периодични опити до 
главно се стигаше по време 
изострените

много
по-маргинално значение от послед-

миолена като противовес на влия
нието на работническите синдика
ти „Солидарност”, пък се изявява
ше и като противовес на работни
ческите интереси и потреби.лизъм, в която не е извършена ко 

лективийация на селото (напро
тив, около 70 на сто от обработва
емите площи и днес са частна
собственост). Особеността на , пол д0стизи на селскостопански про- м0 за упадък на възпроизводстве-

изведения. Занемарявано с години ната способност и на производ- 
и десетилетия селото все по-мал отвените възможности на селото, 
■ко бе в състояние да удовлетвори И политическите отношения в не- 
потребите на -страната. Неговата го ставаха все по-деликатни, по-' 

родна партия, с която ПОРП же- неспособност да даде достатъчно сложни и по-тежки. Селото стана 
лае да осъществи — партньорско храна и суровини особено драстич благоприятна почва за все по-кон 
сътрудничество. но се изяви в обществената криза, троверзни политически влияния и

означена с бунта на работниците акпии. Макар че на варшавското 
Слели са се множество иконо- през лятото на 1980 година и заседание — ако се съди поне по 

мически и политически причини, продължена с по-нататъшното раз- това, което б е оповестено — за 
поради което тъкмо в настоящия ВИтИе на събитията. Именно, по- това не е говорено, не е '•'■никаква 
момент се стигна до провеждане ТВъряи се че трапезата на поляка тайна, че църквата има най-силно 
«а споменатата „необикновена” кГо^т^посо^нос^Гсел™' ВЛВДИИе'“ на селото' Т* и

домашните трапе- 
Повече от две години Полша 

е изправена пред най-сериозни не-
Варшавската среща трябваше 

да делгантира и слуховете, че дър
жавата готви акция против инди 
видуалмите имоти, да посочи на 
„съвместните класови интереси” на 
работниците, селяните, и „трудова 
та интелигенция”. Не без

зи.

ския път” се изявява и в това, че 
на селото главно политическо вли 
яние има точно Обединената на-

причи-
'ни, след заседанието, предсатвите- 
лят на Полската обединена работ
ническа партия заяви, че „гладни
ят работник няма да ни 
подкрепа”, с което по пряк 
се изразява убеждението, че без 
достатъчно храна не може да има 
и по-успешни политически акции 
и стремежи щото още

Да сама си призна че нейната йерар-- щнте се работници”
—________________ кат към

окаже
начин

„съмнява
да се привле 

възприемане на сътрудни 
чество и приемане на програмата, 
която им предлагат правителство
то и ПОРП. И, най-после, обаче 
не и последно по значение, вар
шавската среща би трябвало да 
означи началото-на даване на най- ефикасен

тьр Караянов (СР Македония), Янез Корошеп 
(СР Словения), Андраш Мадарас изпълняващ 
Длъжността (САП Войводина), Мирко Мнхале 
вич изп. длъжността (СР Хърватско) Матия 
Новосел (СР Черна гора) и Алберт Души (ре
дактор ка изданието за ЮНА).

Комунистщщтт
тп Директор и главен и отговорен, редак- 

ИЗДаНИЛ * „Комунист”: Велко

отговор.и на „политичес 
ките противници” на полската пар 
™я на селото, които -не са нито 
малобройни нито незначителни.

Адреси на редакцията па всички изда
ния на „Комунист”: Площад Маркс и Енгелс 
П, телефонна централа 335-069, Белград 
Редакцията на изданията за СР Сърбия: Нови 
Белград, Булевард Ленин 6, телефон 627-793.

На Има във варшавската среша и 
едно символично предвестие. Това 
заседание, което формално гледа
но, представлява прецедент 
военната история на Полша, може 
би представлява една в редицата 
крачки в стремежа на властта що 
то с един от най-значителните

Издава Издателска трудова 
„Комунист”.

Печата се в. четвъртък па сърбохърват
ски, относно хърватско-сръбски (кирилица и 
латиница), словенски, македонски и албански 
език, а в съкратени издания на български, ун
гарски, словашки, румънски

в по-организация

пар
тньори да открие обществен диа
лог, макар, че главната тема 
този диалог би бил — хлябът.

на
и русннски език.

М. Чукич



СЪСТОЯНИЕТО НА ПОСЕВИТЕ В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

СРАВНИТЕЛНО ДОБРО
Тазгодишната

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

Перспекти-есенна се 
итоа в Димитровградска 
община, в сравнение с ми 
налите години, бе завърше 
на по-бързо. Макар че се 

за почти два ме
сеца вследствие на по-доб 
ра организираност, са засе 
ти 143 хектари с пшеница, 
на обществения и 
1120 на частния 
или на 93 на

вал еж иГ°и ИТ6 ' дъжд0' ние се намира пшеницата, 
, оголени I задедяванет° на кодто е засета към края 

оголените площи също не на ноември и в началото-, 
благоприятно въздейству- на декември. Все
леке™В9Т° ВрбМе Прг3 зи пл°ши са незначител-декември и първата част ни. Тук пшеницата е поч
оЯяцЯНУаРИ Допринесоха ти в началната си фаза на 
обаче до известна степен покълнване,
пшеницата да компенсира 
една част от застоя в 
витието си.

Сегашното

ватапак те-
проведе

на е наа това е мно
го лошо в условията на 
големите температурни ко 
лебания през денонощие
то и досегашната зима без 
сняг. При условие на по- 
изобилни и по-дълготрай

ното, от времето ма сеит- , .ни снеговалежи, развити- 
оата,. а също така и от ето на пшеницата би би- 
дълоочината :на засятото ло по-благоприятно: 
сел!е. Най-рано засетата Затова специалистите 
пшеница е във фаза на от „Нишава" предлагат по 
формиране 
По-късно

над раз-сектор 
сто от залла селосъстояние на 

разли 
условено от посоче-

нувамите площи.
Какви добиви можем да 

очаквам зависи от състоя 
нието на посевите и от аг
ротехническите мерки, 
ито трябва след засяване 
то да се прилагат.

посевите е твърде 
чно,

ко Гоша
Алексов

третия 
засятата 

ница е във фаза • на по
кълнване, което 
лява значително

лисг.
пше-

севите да се проверят не 
премемно, за да се уста
нови състоянието и да се 
приложи< първото прихран- 
ване с азотен или смесен 
тор, с около 150 килогра 
ма на декар. Прихранване

— Веднага след сеитба 
та дълготрайната суша от* 
рицателно се отрази вър
ху попълването на 
•ното, заяви агроном Ан
гел Васов, ръководител 
на отдел полевъдство в 
ООСТ „Нишава". След то-

Когато почукахме 
портата на Гоша Алексов 
от Сми ловци, ни посрещ . 

-наха с остър лай две ов
чарски кучета. Това беше 
сигурен знак, че овцете на 
Гошо са тук. И наистина 
щом влезнахме в двора 
(кучетата бяха _ вързани) 
под сейванта видяхме ста 
до от стотина овце. Дома
кинът беше сред тях и 
поправяше вратата. Изне
надам от ненадейното ни 
посещение. Покани ни да 
влезнем вътре, защото на 
вън в тези зимни дни не 
е приятно за разговор. В 
топлата стая, докато съ
пругата му Жана приго
твяше кафето, започнахме 
разговор с нашия домакин.

— Имам около стотина 
овце, една крава и някол
ко свине, но овцете най- 
много обичам. Още от ма
лък съм се занимавал с 
тях и ще карам докато 
имам възможност- Разби
ра се че не е лесно да си 
овчар. Работи се по цял 
ден, а ето сега когато дой 
дат и агнетата трябва 
нощем да се надниква в 
поятата. Събота, неделя- 
празници... овцата не знае 
за това.

— И
овцете? <•

— Разбира се! Минала
та година за мляко взех 
около 150 000 динара, за 
агнета около 180. От въл
ната Също има добра па
ра. Има се сметка, но 
трябва и голяма работа, 

то ме спазва договорената Да ' не е съпругата и де
цата, много трудно. Те на
истина ми помагат. Особе-

синът ми Драгиша. 
През лятото той е овчар.

— Стадото и трактора 
ще ми направят нова къ
ща, а къщата не може да 
ми купи сто овце и трак
тор, -— полушеговите каз 

Гоша. Освен че отглеж 
да овце той си работи и 
имота.

Дори взима под наем и 
чужд имот. Миналата го
дина е събрал около един 
вагон царевица и към 7000 
килтограма жито.

— Не е истина, че тук 
не се ражда жито и царе
вица. Трябва само хубаво 
да се обработи земята, да 
се прилагат необходими
те агротехнически мер
ки, категоричен е Гоша. 
Това са неговите добиви. 
За тях той казва, че е бла 
годарен на един специа
лист от Института в Зе 
мун поле, който тук е бил 
преди няколко години и 
чиито съвети той прилага.

За да увеличи добиви
те, предимно на царевица, 
има намерение с още един 

^ съселянин, да купи редосе 
ялка за царевица.

представ-
закъсне-зър-

ние в развитието й. За съ 
жалени е това е най-голя 
мата част от засетите пло 
щи. В най-лошо А. Т.СЪСТОЯ .

ва
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ

Църнощица-с©ло е вшег©
неразрешени проблеми

През последните някол- останалите комунално-би- 
ко години местната общ- тови акции в селото. Имен 
нает в село Църнощица е но това бе и основна те- 

ак ма на обсъждаме па засе
данието на което присъс- 
твуваха и председателят 
на Общинската скупщина 
Любен Рангелов и предсе 
дателят на ОК на СК в 
Босилеград, Цоне Тодоров.

След обстойно, отговор 
но и критическо посочва
ме на проявените в досе
гашната активност слабо 
сти, на заседанието бе взе 
то решение занапред по 
всички въпроси сьвмест 

разширяват поправят и но да се договарят и орга 
никак да'бъдат годни по- низирано да действуват, 
не за трактори и малки ка Защото по друг начин и 
мисии. А именно пътя пре не може да се тръгне 
дставлява основа за по- такава трудна, но благоро 
бързо разрешаване На ос дна акция. Бе договорено, 
.таналите комунално-битог също Съветът' на местната 
ви проблеми. общност и Комитетът по

Естествено, че за тези електрификация да прове
събрания във всич 

ки махали, за уточняване 
този от-

бове Заключено, ' първите 
стълбове да се поставят 
щом времето позволи. И 
останалите предложения и 
заключения участниците 
на заседанието приеха 
еднодушно.

На заседанието бяха по
сочени и забележки по 
въпроса на снабдяването, 
изкупуването на добитъка, 
нередовното разнасяне на 
писмата и другите кощен 
ски пратки, нередовните 
съобщително транспортни 

връзки и редица други 
проблеми, с които се оре 
щат жителите на това пла 
нинско село. Особено мно 
го - неправилности. и забе 
лежжи бяха отправени до 
работата на магазинера. 
Мнозина изтъкнаха, че 
той не спазва , работното 
време, не връща рестото, 
не зачита решенията на 
местната общност за раз 
пределение на дефицитни
те стоки и пр. Изтъкнати 
бяха и много забележки по 
въпроса за работата на из 
купчика на добитък, кой

и раздвижила повече 
ции от комунално-битов 
характер, обаче резулта
тите осъществени в това 
отношение не са на жела
ното равнище. Павечето 
от тях по една или друга 
причина остават- недовър 
шени. Най-показателен 

пример за това е започна 
лата преди 3—4 години 
акция за поправка и раз
ширяване на махленските 
пътища. Години наред се

.Гошо Алексов е първи
ят сдружен селскостопан 
ски производител в Сми- 
ловци. От сътрудничество
то с ООСТ „Кооперант" е 

недоволен.

в

ли се сметка вма

и доволен и 
Доволен е защото тази гои редица други проблеми дат 

има обективни причини: 
недостиг на средства, ме 
ханизация и пр. 
според казаното на неотда 
вна проведеното заседа
ние на избирателите има 
и редица субективни при 
чини. Преди всичко не
организираност и бездей- 
ствуванв на местната об 
щност,- първичната парти 
йна организация -и остана
лите организирани социа
листически сили в селото.

дина е имало достатъчно 
семе и изкуствена тор. 
Не е доволен, обаче че 
сдружаването все още не 
е на доходни основи. Ако 
има печалба да учтетвуват 
и производителите от нея,

становищата по 
■крит въпрос. Освен това 

домакинство тряб
Обаче

всяко
вада внесе по 12 хиляди и 
500 динара в местната об
щност, с които да се на
бавят

цена.
М. Я. в загубата — също.

—. Много ваши връстни
ци са отишли в града. Вие 
■имате ли такива намере
ния?

— Не! Никога. С воля 
съм останал на село. Ще 
си строя и .нова къща: А 
децата — каКто искат. Ис 
крено да си кажа, бих оби 
чал сина ми да остане. Се 
га в село има ток, вода, 
път- Градът не е далече. 
И сега съм по-добре с па
ри от мнозина, които са 
на град... Но затова пък и 
работя по-вече... споделя-,, 

■ ^ А, Ташков

електрически стъл-

Поучени от досегашната 
пракитка, а изхождайки 
от факта, че без единодей 
отвие на всички и взаим
но договаряне, няма успеш 
но осъществяване, 
га общност в съдействие 
с останалите организира 
■ни сили пое бремето на 
отговорност, как да орга
низират населението за 
по-бързо и по-успешно ре 
ализиране на тази', и на

местна

Л. Рангелов и Ц. Тодоров с внимание слушат за проблемите на църнощичани
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нови книги , IДИМИТРОВГРАДРеалните видения на Детко Петров :Незаинтересованост или 

нещо друго?
::

I :• Детко Петров: ..Ябълка кра» пътя", сборник разказкн, ..Братство' 1982 г.

Сборникът разкази „Ябъл 
ки край пътя” е първата 
книга на.блгарски език от 
Детко Петров, вече извес
тен югославски (и димит
ровградски) писател на 
сърбохърватската читател 
ска публика. Именно, то 
зн наш писател вече е пу 
бликувал няколко сборни
ка разкази на сърбохърват 
ски език.

■

стри още по-дълбоко ду
шевните трептения на 
лирическите си герои.

По-добрите познавачи на 
творчеството на този пло- програма Културният цел

тър „25 „май" ог Димит
ровград организира из
ложба на художници от 
така

те страдания л вълнения 
са и негови страдания и 
вълнения,-

лнтически дейни от града 
удостоиха откриването на 
изложбата със своето при
съствие.

Ако Димитров1-радска • 
община се намира на ед
но от челните места в СР 
Сърбия, дори и в Югосла
вия, по броя на художни
ци по отношение броя на 
жителите, трябва да бь 
Дем готови да видим и 
опакото иа този медал.
То се прояви при Открива 
пето на изложбата. Мо
же би това е незаингересо 
пакост? Струва ни се, че

Реализирайки своята
Писателското му перо

е дълбоко потопено в довит писател ще се съг- 
най-нежните и най-чувстви ласят, че той твърде изя 
телпп терзания, които из що ползува псйсажа, за 
правят лирическите му гс да 
рои пред неАшнуемостта па 
завинаги отминали радо
сти и тъга от идващата 
кончина, чийто студен дъх 
шиба осамотеннтс им сър 
ца и ги пълни с безмерна шапа 
носталгия към едно неот- ние н хармония на разка- 
давнашно минало, блика- за. Оттук-и единствено въ 
Що от живот и желание з,тюления
да се твори добър живот. Петров е изтънчен разказ

„Октом-наречения,
врийски салон” в Белград. 
Голям брой художници 

ко е на мястото ои и все-1 чрез Октомврийския са-
лс.и са доживели своето 
художествено афирмира- 
не и своите пърПи крити
чески оценки.

Тази

внуши вътрешното 
преживяване па лиричес
кия герой- У иеш всич

ки опит Да се изостави 
(или добави) нещо нару- 

вътрешното тече-
В сборника разкази 

„Ябълка край пътя” писа
телят предлага на нашия 
читателят част от творче 
ството си, чнито лютиви

представителна из 
извод: Детко ложба, разбивайки моно

тенията в културния жи 
вач, чийто райкайи посят и°т па Димитровград, пре 
и .разкриват големи ху- Дставлява 
дожествени стойности, при 
това изцяло почиващи 
върху реалните традиции.
Но Детко Петров е моде 
рей разказвач и всеки 
опит да се приобщи към 
някакви литературни ка 

оса- пони би било опростенчес 
тво. Именно и 
„ябълка край пътя” се че

авторът непосредствено е 
черпаел о'т родния край 
— димитровградското За- 
бърдие. В този сборник 
са поместени разказите: 
„На събор” „Зимни приви
дения”, „Старческо село”, 
„Кукумявката”, „Пресел
ванията на дядо Лазар”, 
„Ще умра, деца”, „Луди 
нощи”, „Шепотът на часо 
вниците”, „Къща с балкон”, 
„Завещание”, „Неизплате
ни дългове" и „Усмивката 
на чичо Радован".

В предложените разка
зи Детко Петров е изтъш 
чен психолог, с голям емо 
ционален заряд и твърде 

чрез спо 
детството, от 
години, той

ярко разкрива незавидна
та съдба на старите, 
метели хора, чийто заник 
е все по-осезаем. Негови
те герои са хора от живо- те на един дъх, сякаш то
та, тъй да се каже селяни ва пе са отделни разкази, 
с дълбок корен, осъзнава- а една нерушима цялост, 
щи, че течението на живо 
та нито може да се спре, 
нито да се обърне в обра
тна посока.

истинско кул
турно събитие, а съшевре 
менмо и повод да се 
ди ктде се'намира димиг-у бно бе и на концерта на 
ровградската публика в от- световноизвестния оперен 
ношенме на такива култур ^левец Мирослав Чангало-

вич, а и когато гостува 
Белградската филхар.мо- 
мия. За концертите на Зо 
рица Бруицлик обаче се 
търсеха билети. Не

е и потвърждение за лип 
са на интерес към изобра
зителното изкуство. Подови-

талантливо перо: 
-мените от 
младежки ния прояви у нас.

Наистина картината при 
откриването на изложбатд 
бе поразителна: освен пер- 

^сснала на Културния цен-
затова

сме
против това и такива кон 
перти да" има, но имаме 
предвид

тър, журналистите и мест 
ните художници, само 
двама—трима по-видни

културни и ' обществено-по
художественото 

равнип-е на едните и дру 
гите.

Октомврийският
}$'$*■{' все пак заслужава да' се

:М види. поради факта, че и
М/ димитровградските худож

ници са били участници 
' ? него, например Слободан

М Сотиров. Да

Червената 
обединява почти 
разкази, са дълбоко залег
налите спомени на автора 
за тихото отмиране на 
един край, носталгичното 
му чувство към детските 
спомени, на които авторът 
е I вдъхнал сегашното дел
нично преживяване и неу-
вяхващ, изострен интерес ва лиричната картина 
за съдбата на хората от събитията, образите 
този край. Читателят ос- живелиците. В спомена 

с впечатлението, че автора са залегнали , 
детко Петров е в постоя- вънредно богати 
нен Контакт с хората, за трептящи събития, който 
които пише, тяхната съд- той твърде 
бр е превърнал в собстве- прочувствено разкрива в 
на съдба, па затуй техни- повествованието, за па ............................................................. .

нишка, която 
I всички

Сг. Н.

ж салон

Детко Петров е майстор 
на детайла, на онзи наглед 
незначителен детайл, но 
който подобно на мозайка 
камъче по

в

не напомняме 
I този път за (не)възможнос 
[ тите за художествено 

бразяване сред работници 
те в трудовите 
пии. Убедени

камъче създа-
изо

организа-тава сме, че и 
сред раоотниците има та 
лантливи

и. живо-
художници, пое 

Само някой тряб
ва да ги подтикне, орга
низира. Въпросът е: кои?

А. Т.

и ' ' ти но...успешно * У 'А 9
Божидар Якац: Опожареизо но селище........... •.......*.................................... ••••••••••••••••••••••••»«»ДЕТКО ПЕТРОВ ....................... ............

как за смърт. 
Данило косешеНезаплатени далеч от къщата. за да можеше 

по-от-рзо да се съберат, ако по- 
тояова. тдългове на гумното, зад 

окъпан от топлата влага и 
сладкия мириз на загнилите гъс п

води мото село В мая на кпяимтатп ™‘ пвеоасли тпеви; ту въртеше ко предсмъртния си час (вече
към нивите и летните работи. Да- Хи бащата е останал някому тг1п СИЛОто' РУ притичваше V дома; на “ Р“°1шаш& че сн 0тива) баша-
нило неочаквано се навря в дво- жен вТело илПе е’ И т т иестяваше байта си след всеки вто ™ Каза ™ Данило какви сметки
па на куция дърводелец. Под кру установи това когато гой Тодор ° ?гкос'яВ мин момент остави = *°оатщ Данило о„,е от дете 
шата в наищебелата сянка, напра- поед сиъта и Хйи елно а К0Сата 4 брусарницата с бруса по 2Р,'1Н,“^ тефтера, в който се от-

1 “ Удобен кът - ниско стол- тези хооа шпорят дотго® средата на откоса, като че от къ- ™ ^ а а зълг°вете на семейство-
че. чердже — Райко дялаше с бпз н,™ я дт - ши го повика нечут глас Изтича то- Иа празник, когато тпотп не
ДВаГр„И^ греди- в ДЯЛаШеСОРа ™ез скосената трева надТоято Тодор зами™ едрели
га^Г.0ЛтаЦИТе по‘°бичат да се ден- хващаше «д като че е жив Раз- Се гт0уеШе топло изпарение, по- ^тваше тесЬтеоа- Вземаше тетрад-
гъбят под сянката, отколкото да бъркаха се в него плахите пнии гъст0 11011 пресните откоси и по- ка с ТВЪ0ДИ кооици от полицата в
вършат нещо. истинско, помели X“ някога когато той и «жгино- с пвиятен мириз на су п°азничн° облечен

той. След малко попита: 1 баща му работейки изгубвах?™? но сено зад кРVшата. където е ‘ а ° за Чъоква. Пръстите стиока-
бих~те МИ' като човек! Не пение еди.н към друг ^Йтри ка ?°пеН° пведишния лен. Щом влезе *а л‘0ЛИВа така. сякаш след теж- -

Примигвайки бързо глеташ^лъ' к° ^ува съседа- к°йто след погре-
нило в лицето- едва ге пети бенИеТ0- каквото и да проговори
отговори: се геши да с него през оградата, плещи все

__ , едно и също. И по цял. ден дъв-
■КОЙ на душата МК дЛлжеше- по' че ед;На сламчица. като че покой
ни е право Н Щ°- КОеТО еИКЪТ °кЩе н?яе в земята' отче не

Данипп ие г, е погребан. „Много се намъчи. кле
„ пиМИло--не продължи разговора; тИлт. последната седмица...."
моава Заобихп°^Я'СНенИе и без п0‘ Измъчват се и други, шепне раз 
“ кокошките ОтнпГтРт° с вода пРазнен° Дзнило. Нима без 
мит?'^ОШКИте--итНОВ° повлече гу- може да се ул^ре? 
мените си цървули по праха кой Т7ртт.
Т? ™к- коай село повече мириш? ЕШе С',ТРИН'
•на поле и ниви. отколкото в са-

яхъра.

ОТ СЕЛСКИЯ път. който РЗЗКа3

и ЧИСТ.

-г^ът < гт единствено в празни- 
на впр » „ |ИЖВа"п от' време 
си пт 0тдРтпвайки лицето

а сетне пак ,.,р Раз°твопената стЬаница бе-«... н. ъьгта а -«жЗйв.йгг
го р “1ННОТО лице пак бе пред не- ъ“'тТака оставяше на чи-
го. С две светец,и точицц в бяло- СГ0' Ватова бяха неочаквани дъми
светлинкя г,пяС неш^- което тази лрглпОТТ?° И30ече на смъртното ги 
светлинна правеше безкрайно да- дХлп „2°° последен час. когато
лечно — почти превърнато в тоя ™гтй,„ ^ет от внеза™о пред- 
Оскъдвн остатък от тлееш огтч п потърча от гумното
'една далечна Звездица която гас- о! се г-ь™еше. искайки
неше.. И пак бащиното лице беше си __ к-оми оставя подпре
пред него. С две светещи точини бпа пя ДДЪЛУНИК и коли/ тоя
в очите Тодоо втоенчеио глеташе Панто _2ег/?ъ,:,нат Дълговете. „На
зоТто^с^? гледашеШТр^бвагпе Ю) 'киГрТтГ^и '%***%%

- “ ГойГ-Х ДТеТ^бо??^ М"Г° ''' ‘На ^
_______ цсички дългове в жито!

пред.

то на очите,

в

мъка

когато бащата 
предаде богу дъх. Ведро, слъчево 

г- утро. време само за живот. и ни
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Младежка трибуна * Младежка трибуна ■»■■««Е

ЗАЦИЯ В АДИМИТР0ВГР7ШТЕЛНАТА ОРГАНЧ ! ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ОК НА ССМ в ДИМИТРОВГРАД
Във ВРЪЗКА С ТРУДОУСТРЯВАНЕТО НА МЛАДИ

В

Успехът е по-слаб ЯСНИ НАСОКИ
От 447 ^^ !

ци в образователно-възпи юстраци^дакажем^че^11? I ® Общинската конференция на ССМ в Дими- даване на производствения 
тателяата организация- „йо клас от 171 ученика само I тРоигРаД неотдавна обсъди актуалните въпроси във ТРУД трябва да допринесе
сип Ьроз — Тито" в Ди- 75; са без слаби бележки ? вРъзка със заетостта и приемането на стажанти. за „пренасочването на
митровград, на края на пър Йай-добър успех са по- 1 ПРиети са и заключения, с които се определят на- средношколците към про-
бе™ТаДсаемоМ2з“е средаГбележка I тази “ младе™ организация в ~^ГаГте%е”Га°т
ника или 55,46 на сто. При- от 4 14 а най слаб IV 2 I ' 33 П°-Действена връзка ме

Г5ДК? "тгг *"“■
само 6(> души. С много ято е по-^ляб^ г,т ’ ' ко. | ви „ пяУД,;,?Ите колекТи ва ‘нови Ра°отни места, ските колективи. За преди
добър успех са 91 с до- полуготир чиняпя първото I . ЩггмаТа конФе‘ Разбира ■ се, ' младите ще ,МСтвата на производствени 
бт п 61 я яяттг,пп1т„т„ полугодие миналата годи* ренция на ССМ занапред се ангажират и за после-
ле-н 1 ученика Гпяб" 11а- ,когат° беше 3,20. Ана- | много по-устойчиво ще на- дователното осъществява-
ПР\- ГЯ покяяя™ ?Я1 визирайки успеха по пре | стояват в стабилизацион- не на тези задачи,
никя пт п-ппс диетите учителският--■ съ | -Ните-програми да се набе-'
лежкя 6ПТ яя абат7бе «от е установил, че най-1
Д *™а и60' ‘ , ,7 37’ 3 ' слаб Успех в п-ьрви клас е |
кя Р т-Гйй -Че 15 учени_ показан по природните |
ка. Наи-слао успех са по предмети. Оформена
казали I и П -клас, а по мисия
отсъствията те са на чел защо е така ♦
но място. В 1 клас има Да напомним, че прос- |
2600 отсъствия, в П 1600, нетният инспектор от Ре 1
дскато в Ш и IV 2300. Ра- публиканския комитет за I
збира се това е и причи- образование и физическа

култура, освен за лабора- | 
торен техник по физика, $ 
не е дал съгласие нито « 
за една друга специал- ■ 
нс-ст в Ш и IV клас. Ако * 
до края на годината 

обезпечат необходимите X 
условия и професионален |

На 5 и 6 февруари тази образователен кадър, съ- X
година в Сурдулица ще се гласие ще бъде1 дадено и *

. състои среща на фериал- за останалите
ци от Кральево, Крагуе- сти: Това значи, че Обра 
вац, Валево, Земун, Ша- 
бац, Сурдулица и още 
няколко общини в Социа
листическа република Сър 
бия. Покрай обмена на 
опит в работата, фериал- 
ците в течение на двуднев
ните си срещи ще посетят 
Власина, -където ще се за
познаят с прелестите на
Власинското езеро и окол оиа динара за кабинет по |

химия,. но помещение от * 
мет-1

те специалности и възмо
жностите на димитровгра
дското стопанство ще се 
води разговор с ученици
те от I и II клас.

■ Съдбата на безработни
те е в ръцете на работе
щите. . Тъй като почти по
ловината от безработните 
са млади, естествено е за 
приемането им много по
вече да решават младите 
работници и. работнички. 
С други думи, младежката 
организация е на станови
ще; че. в конюуроните ко
мисии трябва да има мно 
го повече млади.

Съответното . възнаграж

ПРЕД „СРЕЩИТЕ НА СЕЛАТА" В ДИМИТРОВ 
ГРАДСКА ОБЩИНАе ко

която да проучи

ШВО Ш ГОЩОО?
„Срещите ма селата’’, като манифестация, 

която раздвижва множество културни иници
ативи на село, е доведена под въпрос, поради 
неоснователния иск на село Гоиндол. Макар че 

. и те са присъствували на заседанието, когато 
са приемани правилата, сега искат културно-за 
бавната програма да се отдели 
стезания и. да се отчитат победители в двете- 
обласги.

СУРДУЛИЦА

СРЕЩИ НА 
ФЕРКАЛЦИ се-Х т В сегашните условия не 

може да се търпи избира
нето на работно място, 
което е станало маниер на 
известно число Млади. Мла

от спорните съ-

Никой^не опори, че гоиндолчани могат 
да представят богата културно-забавна програ
ма, а ни това, че в спортните състезания

специал но- дежката организация ще 
'настоява за такива да "ня
ма място в списъка на 
безработните. Младите 
Димитровград 
г) р екв ап ифи кацията

има
и по-силни от тях. Но ,,Срещите на селата”, все 
пак са манифестация, в която се дават оценки 

'Съвкупната дейност в селата, а не само за 
песни и хора. Също не

зователно - възпитателната X 
организация трябва да на | 
мери помещение от 72 | 
квадратни метра и да го - 
оспособи за лаборатория 
с необходимите' помагала 
за машинна специалност.
От СОИ за насочено обра
зование и възпитание в 
Ниш са отпуснати. 3 мили I

в
. на приемат

като
едно от решенията и за- „ 
това ще се застъпват да 
се използуват всички 
можности на този план. 

Младежката

е на място пред самото 
започване на. „Срещите” да се търси 
вно изменение на правилата.

утлиимати-

въз-Все пак останалите участници 
че Гоиндол няма да отстоява 
личен иск и със своето участие ще обогатят 
тазгодишните „Срещи на селата”.

се надяват, 
корава своя нело- организа- 

ция енергично ще се бори 
срещу злоупотребите с 
конкурсите и'ще търсипо 
тоя въпрос последовател
ни да бъдат и всички ос
танали субекти.

ността и възможностите
72 квадратни . 
ра все още не е намерено. X \

' А. Т. |

за развитие на туризма в 
този край-

А. Т.
Б. К. ■ А. Т.

Кой ли би могъл да дължи нещо па вратичката след себе си. оста- Без да запомни въпроса, кой- воатително от^^сълта^че Танас- 
на този последен сиромах в^ село- ви я отворена. то му се поставя, тъп и подпух- ко ттте го гледа очудено’ и съжали-
то! А излиза, че бащата, който ви Вече му опротивяха чуждите нал, сиромаши и мързелтгво отдря- телно подире му и че ттте обърше

е трудил и е имал.едлъж- порти и дворове. Обиколи всички ман. разрошен й гурелив. Антанас с ръкав сълзата от прежълтялата
на всяка мърда и мързели- сиромаси в селото — • Милойко, сякаш нямаше нищо друго за ка- си мръсна блуза,

вец. . . ' Иван, Антон. Антанас. Станойко... зване.'все своето си знаеше: до- В двора под ябълката веднага
Данило вече се отдалечаваше д0 лудост го довежда мисълта, че саждал му е за жито. Ако не забеляза циганката Ружа. Пушеше

от Райковия Двор. влачейки нозе баща му склопи очи., уверявайки може да го въоне — те го отра- лулата си. на сянка, черна като
по напечения прахоляк, когато ох- го. че- е длъжник точно на тия боти.■ ще изрине кошарата, те иа моин. разхвърляла дрипите си нао 
ново се спря и отново се вторачи голтаци. Дали им е длъжник или Цеп^дъсва , коло в поаха. С подвиг под себе
безсмислено в някакъв предмет не е? В отчаянието си Данило бе- ' ж°_ба^а ““ ™ е останал ,Си крак. подпряла се с. лакът вър-
пр»л себе си. Отново се връща ше готов да развръща тия дълго- длъжник ще дам • отряза Да- Ху торбата, почти легнала върху
ПРИКРИЯ дърводелец. Промъква ве. макар и да не са направени, мило. асо ли не --не.давам! . нея. Знаеше, цианите -
се между вратичката от пръти и ниша че е срамно и да ги шиз- Дай ми поне десетима кило къщите, белязани от смъртта
дувара ВОа™ЧКа нае. Обаче какво трябваше да пра грама, заради тоя най-малкия, «е Жена му си «еше помп '

И ето го под сянката. Както и вя. когато батна му пред смъртта ше качамак, от,„ял му су е. По- бе в„дяла ци^а“ в щво^а но ' 
пъппиа път не поаговорц ведна- сл говореше едно. а тия (.ега то ДП ••• . ^0 бъЬзаше да ре обядгт • ’• - • -
гаЪРзяИвЯашеТнеН^е наГ страна. ворят; друго? Беше огорчен гу от оа ^Гв™ХТа\Г2са излшт - усети

— Кажи ми само това— пре- баша сщ ту от тези хора. с кои- ъ .10' то вонеше на хорска измет бяс. само дето не избухна, че же-
къона мълчанието си —. да не си то имаше ТОЛ1^®а “ал‘^ В3^пдди С • 'На му не беФте изпъдила циганка-искал нещо от баща ми. а той даване в живота си. но. заради — — — — — — _ — та от двора. Но вместо-шоувня и
да не го е дал? Имаше гладни го- тях сега нещата му така мепон - ругатня, които така леко напира-
динй беше недоимък... - симо се заплитат. . На кръстопътя до бряста, по- ха на Устата му. през последно .

Райко ловко изправи свития си Дори и Антанас. сиромах за пс т0чч-ю в сяижата. легалана на кръс воеме. неочаквано заповяда, пове-
крак да си отпочине. * Трепчеше дигравка в .селото, не иска Да • топътя като малко смрачаване. в че г отчаяние, оггколкото г. гняв;
като че имаше перде поед очите, каже.,че му се дължи иепго. ослепително светлия ден. се раз- —' Дарувай, какво чакаш!...

_ да 'и цсКал каквото и да А с яд би пожелал да признае ,МИ;На с Танаско. Чу се към камъ- Дай брашно, дрехи, каквото поже
било а той да не ти е дал. Преди някой поне един от бащините дъл-, чето. което подривна със спече- лае... Питай дали е достатъчно,
т рпги^гбя ти обикновено правиш гове, за да има поне нетгто да вър- «ия цървул. ДаниДо вгшя одобри- ако не е. дай още. докато не ка

не. : телната усмивка на лудия. Танасгсо же стига!...
Зачерняха От прага плю в тъмното на 

пруста.

аха

,наги се 
ник

заеми тю село.
Изби руменина по сбърчканата 

буза — иначе жълта от пиянство
Беше утро. когато го <уда- поздрави като ученик.

носа вонята от двора, в кой- в миг неговите стари ръби. Дани-ри в
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ПОЛОЖЕНИЕТО НА СОЦИАЛНО ЗАСТРАШЕНИТЕ ЛИЦА В СУРДУЛИШКА 
ОБЩИНА ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА ГОДИНА |

НА МЕДИЦИНСКИ ТЕМИ

Прехраната на детето и 
възможните болести, 

предизвикани от неправилната 
прехрана (4)
СТОЯНЧОВ, ДОКТОР ПО

Очаква се по-голяма 

обществена грижа АЛЕКСАНДЪР 
МЕДИЦИНСКИТЕ НАУКИ

Понастоящем в списъци
те на Центъра за социал
на работа има около 
души, които получават по 

парична " помощ.
месеч-

Броят и времетршето от 

едно до друго кърмено
Постоянна парична помощ получават око

ло 150 души и в сравнение с миналогодишната, 
възлите на 2112 динара през настои-

150

когато
щата година ще се увеличи с 21,2 на сто. Към 
200 хиляди динара ще бъдат изразходвани

стоянма
Ми 11а логоди шната 
па стойност на същата въз 
лняаше иа 2112 динара,

за
Мненията по въпроса дали кърменето тряб

ва да бъде равномерно, т.е след еднакви интер
вали от време или това да се остави на раз
положението.и апетита на кърмачето са разл 
ЧН11

моментална парична помощ. а
през настоящата година тя 
ще се увеличи най^,много 
до 21,2 на сто. Очаква се, 
толкова да се увеличат н 
средствата за моментална 
парична помощ (миналата 
година за тоя вид соцмал- 

За финансиране дейност На помощ са изразходвани 
та на социалната защита над 150 хиляди динара), 
в общината през настояща за помещение в различни 
та 'одина. Самоуправитгл- ДОмсвс и пр. Колко грижа 
пата общност ще обезчч- сй полата за запазване на 
чн 3 057 2о0 динара и в жизненото равнище на со

циално застрашените 
ца показва и фактът, че 
от целокупните средства, 

Са-

създават и услови# за об
ществената грижа на деца 
и младежи без родители 
или с нарушения в психо 
физическото си развитие.

об-Самоуправителната 
щност на интересите за 
социална защита и Цен
търът за социална работа 
в Сурдулица през настоя
щата година ще обърнат 
особено внимание върху 
запазването на жизненото 
равнище на социално за
страшените лица, както и 
на предприемането на пра 
вантивни мерки за намаля
ване броя на социалните 
случаи в общината. Благо 

■„ дарение на обществените 
усилия вече са създадени 
или се създават условия 
за икономическа и социал 
на сигурност на лица, кои 
то не са в състояние сами 
да си обезпечават средст
ва _за живот. Цри това се

1. Повсчето специалисти считат, че от 
самото начало па кърменето е необходима да се 
въведе цикличност в кърменето и изтъкват, 
то има известни преимущества, а и полза не 
само за майката, по и за детето- Наблюдавано 
от физиологическа гледна точка, цикличното 
кърмене е по-добро, понеже е необходимо 
постно време за смилането на изобозаеното мля 
ко. При кърмачетата това време трябва да бъде 
сколо 3 часа. Счита се, че по-късите интерва- 

заситеност и до липса иа але- 
недохране-

из-

лп-сравнение с мИнайогодиш 
ните тези средства сега 
са увеличени със 17 на 
сто. От целокупните тез.1 
средства 1 880 370 динара 
ще обезпечи Републиканска 
та СОИ по социална защи
та, а останалите организа
циите на сдр/ження труд 
в общината.

ли предизвикват
тиет на детето, а ако са по-дълги 
ност. Покрай това и от възпитателна гледна то
чка това кърмене е по-добро, защото кърмаче
то се приспособява на ред в живота. Накрая 
по-добре е и за майката, защото междувремено 
си взима отдих, а и гръдта й по-добре и по-ра- 
впомерно се изпразнява, с което и излъчването 
па млякото е по-правилно. Кърмачето, което до
бре напредва лесно се привиква на цикличното 
жърмене, особено ако майката има достатъчно 

Само гладното кърмаче не може да се

с конто ще разполага 
мо\*правитблната 
(8 057 260 динара) към 7 
милиона ще бъдат израз-

общност

ходвани за всички видове 
социална помощ.

В. Б.

ИЗ ООСТ „ДИМИТРОВГРАД" МЛЯКО.
привикне на установен ред.

Сигурно е, че такова кърмене има, преиму
щества, но тева кърмене не трябва да бъде точ
но в минута, а разликата може да бъде с по
ловин
автори този вид кърмене трябва да започне

Оривг план за жилищно строителство за 1983 и 1984
На събранията на тру

дещите се в ООСТ „Дими 
тровград", които се прове 

^ доха в края на януари, съ „ гър". 
гласно развитието на жи 
лйщната политика при 
СООСТ „Тигър" — Пирот, 
беше приет план по жили 
щно строителство в 1983 и 
1984 година.

В 1983 година ще бъдат 
завършени 12 започнати 
вече жилища в „Тигрово
то” селище, което изник 
ва край Нишава в Димит 
ровград. В настоящата го 
дина ще бъде извършена 
подготовка и за започване 
на строеж на още 24 жи 
лища, които ще бъдат за 
вършени в 1984 година. От 
този брой, четири ще бъ 
дат собственост на ООСТ, 
а за 20 ще конкурират ра

град” разполага с 48 жи 
лища, които са предложе
ни на притежателите им 
за откуп. Може с поло
жителност да се очаква в 
течение на годината да 
бъдат откупени десетина 
апартаменти.

оот-ници-—кооператори по 
средством жилищно-креди 
тната кооперация към ,.Ти

час по-рано или по-късно. Според някои

десетия ден след раждането.
2. В . далечното минало, а и днес в някои 

страни, кърмачето се слага на майчината гръд 
без какъвто и да е определен ред. Това е така 
нареченото свободно кърмене, или кърмене без 
определен период от време. Според специалис
тите, които на това кърмене дават преимуще
ство, кър.мачето трябва само да определи броя 
и времетраенето между две кърменета. Изтък 
вам, обаче, че и практиката показва, че е по- 
правилно кърменето с циклично времетраене от 
3 часа. Има кърмачета, които са лениви, бав
но бозаят и бързо се уморяват. Някои детски

Що се касае до кредити 
те за частно строителст
во, за целта в 1983 година 
се предвиждат средства 
от 5.000 000 динара. На 
събранията работниците 
на ООСТ „Димитровград" 
заеха становище, че тези 
средства да не се „раздре 
-бняват", но на по-малък 
брой работници да ‘ се от-

П. Д.

ПОПРАВКА
В-миналия брой на вест

ника в статията на д-р 
А. Стоянчов 
НА КЪРМЕНЕТО в по
следния абзац е допусна
та грешка. Вместо... след 
кърменето пъпката трябва 
да се изтрива и чисти с 
алкохол . .. трябва да се 
чете: не трябва да се из
трива с алкохол или по
добни неща ...

Молим автора и читате
лите за извинение.

ТЕХНИКА

пуснат кредити в по-го 
леми суми.

Известни средства се 
очаква да постъпят от про 
дажбата на жилища, кои
то са собственост на ди
митровградската гумара. 
Именно, в настоящия мо
мент ООСТ „Димитров-

лекари на такива деца определят по-къси интер
вали между едно и друго кърмене. Това е из
лишно. Опитите показват, че кърмачето което 
не избозае колкото му трябва когато се кърми 
на 3 часа няма много повече да избозае и ако се 
кърми на 2 часа.

Понякога е трудно да се съгласуват интер
валите между кърменето, особено при кърма
четата. чиито стомахчета бързо смилят храна
та. Когато детето се събуди по-рано, по-добре е, 
да му се даде да бозае отколкото да плаче.

Броят на кърменето през деня зависи 
кличните интервали между едно и друго кър
мене. Ако цикличният

БЕЛЕЖКА таналите пътно-транопортни средства. 
Въпросът е още по.-болезнен ако се 
има предвид, че тази небрежност се 
заканва срещу сигурността в движение
то и че е затруднено не само снабдя
ването,' но и оказването на здравна за
щита на населението в селата в тези 
две направления.

За състоянието на тези пътища на 
Пътната секция от Враня е добре из
вестно. До тази организация не е ма
лък броят на отправените искове от 
Автотранспортната организация, 
щиноката скупщина и местните общно
сти, в които те търсят спешно решава
не на проблема. Ако и занапред орга
низацията от Враня се отнася незаин
тересовано към решаването на пробле
ма, Автотранспортната организация ще 
бъде изложена на допълнителни 
ства за поправка на возилата си; в 
крайна сметка да прекъсне съобщения
та. Обаче да не се случи последното, 
което може да има сериозни последи
ци. Органзиацията 'от Враня е длъжна 
да изпълни поетите си обществени за
дължение.

ДВИЖЕНИЕ ИЗЛОЖЕНО, 
НА РИСК

от ци

интервал е 3 часа, през 
първият месец .след раждането кърмачето тряб 
ва да има 7 кърменета. Първото кърмене тряб
ва да бде в . 5 или 6 часа сутринта, а след все
ки три часа кърмене, последното трябва да бъ
де в 11 или 12 часа през ноща. Кърменето през 
ноща трябва да се прекъсне най-късно през 
втория месец след раждането, ако преди това 
кърмачето само не го е.прекъснало. Откачалото 
иа втория до петия месец, относно до шестия 
кърмачето трябва да се кърми 6 пъти. След 
това броят ,на кърменето 
детето взима и друга храна (за това ще 
ржм по-късно.).

След втория месец майката и кърмачето 
трябва да имат непрекъсната нощна почивка и 
същата трябва да трае най-малко 6 часа. Ако 
детето през ноща се събуди трябва да му се 
даде орекипяла и засладена вода. Доходното 
това често се случва трябва да се утвърди да
ли детето през деня е избезаело необходимото 
количество мляко.

Почти през цялата година, а оообе- 
но през зимния период, пътно-транспорт 
ните връзки в Босилеградока община 
се провеждат при твърде изключителни 
трудности. Организацията за пътища от 
Враня, задължена да поддържа регио
налните пътища в общината небрежно 
се отнася към задачите с'И. Пътищата 
не са приспособени за сигурностно дви
жение, а рисковете от ден на ден са 
все .по-големи.

Пътят от Рибарци до Горно Тлъми 
но в дължина от 23 км и пътя 
правлението Босилеград — Горна Люба- 
та, в дължина от 20 км понастоящем 
са едвам проходими. По цялата дължи
на на тези лътщца имач дупки, лед, ка
мъни, свлачища, а вдълбнатините на 
онези места, къДето няма мостове са 
все по-толеми. Всичко това предизвик
ва чести дефекти на автобусите и ос-

Об-

се намалява. защо.то
гово-

в на- сред-

(СЛЕДВА)М. я.
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ПТТ СЛУЖБАТА В с- ГОРНА ЛИСИНА ДИМИТРОВГРАД
■ »

По-добри условия за работа Значителни средства за 

комунална дейност# Очаква се тези дни ПТТ службата да 
40 Ра жх В НОВ обект ® Понастоящем пощата има

телефонни номера, от които 25 все още са сво- то от тези села възможно 
|дчпп’ а въвеждането на телефонен пост струва порано да получава услуги- 
* динара • След вграждането на подземен ка- те ни. Работните дни на по- 
бел от Сурдулица към Босилеград (през Власина) шенския раздавач са така 
телефонната централа ще има около 200 телефонни РазпредеЛени, че в Д. Ръ- 
номера жана отива един път сед

мично, а‘ останалите три 
села обслужва по два дни 
през седмицата. С цел из* 
вестно число “ пощенски 
пратки по-бързо да стиг
нат до получателите, поща 
та ползува услугите на 
учениците и хората от се
лата. Но, затова пък пасе 
лението не е лишено от 
услугите в извън работно
то време, в неработните 
дни.

— Полагаме усилия — 
казва Зарков — население

започ-

нализационната мрежа 1,9 
милиона динара и за водо
провода един милион ди
нара. Останалите средства^ 
са преведени в 1983 годи
на. От тазгодишното само 
облагане и преведените 
средства, , местната общг 
ност ще разполага с 985 000 
динара. Те ще бъдат из
ползувани за следното: за 
уреждане на улици 2,6 ми 
лиона динара, за канализа 
ция 2,5 и за реконструк
ция на водопровода 800 000

Неотдавна в Димитров
град се проведе заседание 
на местните общности на 
трите райони, на ' което 
участвуваха представите
ли на първичните партий
ни организации, представи
тели на. местната общност 
от Димитровград и пред
ставители на Самоуправи- 
телната общност на инте
ресите за комунална дей
ност. Главен въпрос върху 
който разискваха участни 
ците. на заседанието бе:

Пощата в с. Горна Ли- 
- сина, открита през 1949 го 

дина, зад която останаха 
много трудности и успехи, 
тези дни ще започне I 
бота в нов обект. За 
граждането на твзи обще 
Ствена сграда, в която ще 
рабо-рй и местната канце
лария са изразходвани око 
ло 2,6 милиона динара. Ед 
на половина от тях обезпе 
чи ПТТ от Враня,

Ръководителят на поща
та Кирил Зарков подчерта 

селото 
услуги обслужва 

още 3 села (Долна Лиси- 
на, Долна и Горна Ръжа- 
на), а с телефонни услуги 
и с. Плоча. Когато става. 

. дума за телефонните пос
тове трябва да се изтъкне, 
че положените усилия от 
страна, на Общинската ску 
пи гина в тази област са 

рата, местната общност' от особено значение. Вече 
(чрез общински

в.а, че пощата в 
с ПТТ

с ра
из-

а вто- В новия обект на поща
та е запланувано да се 
вгради централа с 200 те- 

жана имат телефонни връ лефснни номера. Това на-~ 
зки, с което не само се чйнание обаче не може да 
свързаха със света, но се 
създадоха и условия за об

две години и Д. и Г. Ръ-средства
от самооблагане). Благода
рение на тези обществени 
•усилия са създадени усло
вия за още по-съдържател 
на стколкото досега дей- ' лекчение 
ност.

се реализира все докато 
не се постави подземен ка 

на останалите бел от Сурдулица към Бо
силеград .(през Власина). 
Подготовките за вгражда
нето на . т-ози кабел са в 
приключителен етап, но. 
кгжто изтъкват в пощата 
все още не е известно ко
га ще започне акцията. 
Понастоящем пощата има 

. 40 телефонни Номера, а 
съществуват 15 телефонни 
постове). Останалите 25 
свободни: номера са пред
назначени за органйзаци-

лсЩенски услуги.

Човекът ■■■ к- --Тч -

МИШИ4 Изглед от Димитровград

о&екти 400 000. ХРАНЕНЕ И ЗДРАВЕ ствата от местното самот 
облагане през 1982 година динара, 
и какво е запланувано за 
настоящата година.

комунални

Тази година, вече е до- 
юворено с „Нискоградня" . , 
от Пирот, да довърши ра-. 
ботите на ул. „Сутйеска” 
за -което ще се изразход- 
ват 1,3 мил. дин. и част 
на ул. „Момчил войвода” 
300 000 дин., асфалтиране
то на улица „Сребърна” 
600 000 и за уреждане на - 
водите в ул. „Хр. Ботев”
4 милиона динара. За про- 

~Х екта за уреждането на ули 
. ците ■ „Пролетерска” тл ■ 
„Видлич” са необходими 
20 000 динара, а за кана
лизационната мрежа в ули 
ците.„Найден Киров” и 
„Оутйеска” от трафопоста 
до пазара са необходими . 
2,5 милиона динара. Десет 
на сто от средствата ще 
се изразходват за рекон
струкция на водопровода 
от кв. „Разсадник” и „Се
лище” и за изграждането 
на нов водопровод на ули
ца „Нишава”.

Пет на сто от средства
та е предвидено да бъдат 
изразходвани за поддържа 
нето на комуналните обек 
ти: за уреждането на 
„Строшена чешма” 150 000, 
ра посгавяването на пей
ки, затревяване и дърво-, 
реди 70^00' и за уреждане 
на' гробищата 100 000 ди
нара.

Въпреки . че • имаше и 
други мнения, участници
те в заседанието се съгла - > 
сиха, че средствата Юа пра
вилно разпределени и' че 
трябва да се уточни кои 
работи трябва найшапред 

1 Да се изпълняват- Също та 
ка бе прието и предложе- 

■ ниего да се въведат и тру 
додни. От казаното личи, 
че планът е добър, но вря- 
бва веднага да се започне 
с реализирането му.

Калоричността 

на птичето месо
През 1982 отгодина

местно самооблагане мест 
пата общност е имала 8,9 
милиона динара. От тези 
средства изразходвани: 
за улици 2,1 милиона дн

ите на сдружения труд и 
населението, а за получа
ването на телефонен пост 
са необходими 14 500 ди 
н^ра.

Месото на птиците е го- Птичето месо съдържа 
ляма хранително и . сани- почти всички * незаменими 
тарно-хигиенна ценност, с. аминокислеини, които се 
отлични вкусови качества. усвояват до 95 на сто. Бла 
То е винаги една от пред
почитаните храни на трапе 
зата. Последните проучва
ния почертават, че то до
ставя на нашия организъм 
жизнено необходими хра
нителни съставки.

В. Б. нара, за уреждане на ка-
годарение на ниското си 
мазнинно съдържание' то 
е много полезно при пред-* 
пазването и лечението на 
атеросклерозата и затлъс
тяването. Субпродуктите 
(черен дроб, бъбреци, да
лак и др.) са носители на 
почти всички витамини. 
Чрез различни будьони ек 
страктавните вещества, съ.

- държащи се в месото на 
птиците, възбуждат цен
тралната >нервна система и 

стомашен 
голямо

г
ЕДНА ОТ ЛЕГЕНДИТЕ ЗА ИМЕТО НА СЕЛО 
ДУКАТ

ЕДИН ДУКАТ 

ЗА НАГРАДА
Какъв е съставът на пти 

месо? То е източник 
маз-

чето
на ценни белтъчини, 
нини, витамини, минерал
ни соли и микроелементи.
100 г от месото на птици
те сдържа 15—18 г белть- 
чини 3,9 — 4 г мазнини, отделянето на 
98 - 107 калории, 1,2 т л^ане на
■минерални соди, 403 мг ка ^запетИте Пилешкото ме

« витамини В,! В. за подра-
РВ.сок5 «Д.Р—-
л тъчи ни и ниското мазни- 0ВяВане на организма
нно съдържание, както и сл изхащително заболя- 
наличието на много микро 
елементи определя голямо 
то значение на птичето ме 

диетоле.чениетю Ц про-

По време на османското иго турските гос
подари трудно се решавали да отидат в планин
ските места от Краището към Пчиня. Тамош
ното население било непримиримо към бедния 
робски живот и отказвало да -заплаща данъци
те. А когато някой турчин отивал там да при- 
мере данъка на сила, все едно слагал главата 
си в торба. Мнозина от бирниците никога не се 
здвърнали, така че от деи на ден все по-трудно 
се намирали кандидати, които да. свършат тая 
работа. '

Господарите се принудили да търсят добро
волци и да. .им дават награда. Всеки, който при
стане да отиде в Краището ще получи един зла 
тен дукат- Ишлиот човек на човек и канили: 
„айде за дукат”, „кой ще отиде за дукат" и пр. 
Тъй като наградата най-много • се давали за 
отиване в една махала, намираща се западно от 
Вильо кола, между селата Църна река . и Дър
вени град (Търговищка община) и в селото от
въд планината, и махалата, и селото били на- 

. речени *,Дукат", Така получило името си дне
шното село Дукат в Босилеградска община.

Записал: Стоян Евтимов

от него

ваие, за старците. То е 
храна завсички възрасти.

В диетСгиката особено е 
■важно, правилната техноло 

кулинарната обработ 
ка на птиците. Добре е те 
да бъдат сервирани като 
печени, задушени, варени. 
По такъв начин се запаз
ват най-добре теъните хра 

Наио-

со в
филактиката на редица за-. 
боля,вания- То има преди- 

и пред свинското и 
Лесно-

гия и
метва

месо.говеждото 
смилаемо и леоноусвояе- 

човешкия органи- 
птицитемо от

зъм, месото на 
(респективно пилетата) на- 

комплексно-
нителни качества, 
следък все ло-голямо при- 

намират и колба 
оите о-т птиче месо, кои
то притежават съио виоо 
ки хранителни и вкусови 
качества.

- *
мира място в 
то лечение на чернодроб- 

заболявания,
ложение

но-жлъчните 
язвената болест, хронич
ния гастрит, хроничния ко 
лит, хипертоничната бо
лест, кардиопатите. и т.н.

/с

А. Т.Д-р С. Т: X. V

СТРАНИЦА Ц
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Логаново, а не Доброшево...
чал/никът попитал баба Руска Танчева, 
овчарка от Поганово/; която пасела ста
дото ои «рай пътя.

— Бабо, това село дола Доброшевр 
лп е?

— Не с»нко, това е Поганово!
— Ами? Това е Доброшево! — 

търтил той-
— Слушай дете — това дсто виж

даш — е Поганово. Така се казва от
край време. Така си го наричаме и 
днес. Само началниците оди Димитров
град йсду трице, та га прекърв(аваю ■ • ■ 

Като чул отговора, началникът, не

станалПреди петдесетина години, 
опит село Поганово да бъде преимену 
вано в Доброшево.

Това име обаче не просъществува
ло дълго, защото не било прието от 
рата. Така Поганово ои останало — По
ганово.

СурдуличПи(
хо-

*А,1на- лекЕто една истарийка във връзка с 
покръстването" на Поганово в -Добро- 
шево. ниеЕдин околийски началник тръгнал 
с кон от тогавашния Цариброд за По
ганово.

Когаю от махала Вълковинци в 
село Бански дол ненадейно пред него 
дълбоко доле под Гребен планина се 
бел нали къщите на село Поганово, не 
знаейки дали сигурно е това село, на-

едну работУ бая Ста-Разправи ми тия дни
Сурдулицу, а съм зинул и не веру-пойко оди

йем у това що ми казуйе.
запитвал повече бабата, а 
— за Поганово!

продължил
_Верно йе, бае Манчо, верно. Ако на мене
_;] веруйеш, питай председника опшине?
А за кикво била работата. Йедън човек оти- 

ожалил, дека има ми
не ми

М. Андонов
шъл при доктура и му се

притисак. Доктурат га прегледат и рекъл: 
— Требе свак дън да пийеп* по неколко ка-

сак

— А когато би насле
дил двойно повече?

— Тогава бих върнал 
дълговете си.

— Колкото повече ходя 
>на лов, все по-малко раз
бирам ...

— Какво?
— Как хората са могли 

да живеят от лов ...

— Значи, сега пиете 
шампанско! — забелязва 
директорът-

— Извинете — отговаря 
служителят, — но празну
вам петнайсетгодишнина 
та от последното увеличе
ние на заплата ми.

ветия-
— Добре, ама нема увек каве — рекъл па

циентът.
— Че уредимо работу — рекъл доктурат и 

му написал потвърду. %

— С туя потвърду, че отидеш у 'кою очеш 
самоуслугу — каве за тебе мора да има.

И пациентът почел да тражи каве.

Обиколил све самоуслуБе и продавнице у 
градът — нигде му не дали каве въз основу на 
туя белешку. Свуде му тражили бонове...

Ка видел, дека неможе да найде лек за 
притисакат — пациентът се надигне — та при 
председника општине. Още оди вратата почел:

— Друже, председниче, таквая и тсквая ра
бота, помагай да дойдем до каве. Това „лекарс
тво” ми йе преписал нашият доктор оди при
тисак...

Кокетна женица пита 
любовника си:

— А какво най-миого ти 
харесва в любовната бор
ба. а?

— Вчера в киното ос
ветлението угасна за десет 
минути.

— Имаше ли паника?
—- Да, само че когато 

лампите изведнъж пак све 
т-н^ха.

— Какво би направил 
ако имаш в наследство 
сто милиона?

— Купил бих добра ко-

В отговор на това мъ
жът ще рече:

— Това за което не е 
потребна униформа!

ла.

— Защо днес се къпах
те с шапката на главата?

—■ Видях във водата ди
ректора си и трябваше ня- 
какси да го поздравя. Народни мъдрости

Председникат не могъл да му помогне и чо
век продължил да тражи лек за свон>ту муку.

И нещо си мислим: убаво сурдуличйият до- 
ктур измислил „лек” против притисак, макар да 
не може да се найде.

Обичал би кита йе толкова ишаран и с 
каве лечи кръвни притисак, кикъв лек би пре
писал против све врете друйи притисци?

Било би много убаво дали знае лек и за нън.

Лошият съсед и съседа ще опозори.
АЗъРБАЙДЖАНСКАДвама психиатри.се сре

щат:
— Как върви работата?
— Много добре. Имам 

един богат клиент, който 
страда от раздвояване /на 
личността.

— Не те ли затруднява?
-— Понякога, но в замя

на на това и ,двамата” ми 
плащат. 1

Дошлият без покана си отива без гощавка. .
АХМАРСКА

Дружбата се създава с единомислието.
ДЕМОКРИТ

Вероломният другар е най-опасният врат.
ФИЛДИНГ.

...Аз създавам дружба с малцина, но затова 
пък я скъпя.

МАРКС

Барут и огън не дружат..
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