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НЕЗАЕТИТЕ В СЪРБИЯ ЩЕ ИМАТ ПО-ГОЛЕМИ 
МАТЕРИАЛНИ ПРАВА — АКО СЕ ПРИЕМАТ ПРЕ
ДЛОЖЕНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНАИСКАНИЯ, КОИТО ЗАДЪЛЖАВАТ Помощ на незаетите• КРИТИЧНОТО МЕНИ С УКРЕПВАНЕ НА САМОУПРАВЛЕНИЕТО

ЗИСКВАНЕЧн?Ттл'г1г.^?РИТОТО' КОНКРЕТНОТО И ДЕМОКРАТИЧНО РА 
ЗИСКВАНЕ НЕ ИЗОСТАВИ НИТО ЕДНА ПО-ВАЖНА ТЕМА Докато чакат на работа 

незаетите в централна Сър 
бия занапред ще могат да 
получават материална по
мощ от общностите по за
етост.

Общностите по заетост ще 
трябва да обезпечат значи 
телни средства, а сетне и 
търсещите работа.

Ведно с предложените 
изменения в Закона по за
етост се навестяват още ня 
кои материални права за 
тях. Те би трябвало до из
вестна степен да подобрят 
положението на незаетите 
жени, които засега някои 
свои жизнени въпроси ка- 

встъпване в брак, 
раждане на деца и т.н., от
лагат до докато не си на
мерят работа.

Предлага се жените по 
време на бременност и ос- 
тъствуване поради майчин 
ство, общо за 270 дни, да 
получават парична помощ. 
Тъй като според Закона за 
трудови отншения право 
на отсъствуване по майчи
нство имат и бащите, при 
такива обстятелства, поня
кога и те биха могли да 
получават помощ, естестве 
но, не в същото време, ко 
гато и майките.

За разлика от паричната 
помощ, която могат да по
лучат незаетите, намира
щи се в затруднено поло
жение, тези помощи не мо 
гат да се превърнат и в 
задължение 
де Чанак, помощник-секре 
тар за трудоустрояване в 
СР Сърбия.

Много общности за зае
мане на работа не разпо
лагат с по-значителни сре
дства. Тези помощи биха 
се изплащали по принципа 
на солидарност, като на 
по-бедните общности се 
преведат и повече средст
ва от другите.

Оачква се, и по-голямо 
съдействие на сдружения 
труд — било чрез повише
ние на размерите на сред
ствата за заемане на рабо
тна ръка, или пък по друг 
начин.

Разискванията върху Про 
ектозаключенията на Цент 
ралния комитет

мата като цяло, не бяха 
доведени под въпрос вси телното провеждане 
чки препятствия — от нор Дългосрочната 
мативн.ите и институциона
лните — до субективните, 
които забавиха нашето об 
щество развитие и преди 
звикаха стагниране на са
моуправлението и социалис 
тическите отношения.

слагат върху по-последова-
нана Съюза 

комунйс- 
комунисти- 

Сърбия бяха широки 
и демократични разисква
ния за състоянието 
славското общество 
и задачите на Съюза на ко 
мунистите във 
тях. В твърде критическите 
разисквания при участие 
то на голям брой комунис
ти, не беше отминат неза-

програма 
за икономическа стабили
зация. От нцс не се търси 
— каза Гачич — да отпра 
вяме възвания за по-добра 
и по-производителна рабо 
та, но конкретни ходове в

на югославските 
ти в Съюза ва 
те в

При условие „тяхната” 
общност да разполага с до 
сгатъчно средства, помощ 
не биха получавали не вси 
чки търсещи работа, а са
мо малцина, които наисти 
на се намират в затрудне
но материално положе
ние, а като трудоспособни 
нямат право на социална 
помощ в своята община.

Тази новина е навестена 
в най-новите изменения и 
допълнения на Закона за 
заемане на работа в СР 
Сърбия (очаква се да бъ
дат приети към края на 
март настоящата година), 
не би трябвало много 
зарадва незаетите, защото 
не е предвидена като за
дължение, но само като 
възможност.

— Според някои прецен 
ки сред незаетите в СР 
Сърбия към 10 000 . души 
се намират в затруднено 
материално положение, но 
това не значи, че всички 
ще могат да разчитат и 
на парична помощ казва 
Драган Марич, секретар 
на Републиканската общ
ност по заетост, 
вие е, естествено, в касата 
на общинската общност да 
има достатъчно средства.

Кой Ще има право на 
парична помощ, ще се ут
върждава чрез самоупра- 
вителни актове. Счита се, 
че там където има пари, 
паричната помощ може 
да възлезе до 4000 динара 
ма месеца, а би се изпла
щала шест месеца.

Въпреки че „помощта 
па незаетите" още не е 
гласувана,, има известни не 
доразумения. Най-напред

в юго- 
днес

промените в стопанската, 
система. Като пример на 
такава работа е и 18-то за 
седание на ЦК на СКС, 
на което бяха утвърдени 
конкретни и твърде ясни 
становища, свързани с 
проблемите на действуване 
на политическата система 
на социалистическо самоуп 
равление.

връзка с

то

—Iсегнат нито един по-важен 
въпрос, който е присъщ в 
настоящия момент, негови 
те противоречия, застои и 
недоумения. Изказани бя
ха остри думи по много 
обществени въпроси, но 
най-често се имаше чувст
во на отговорност за обще 
ственото положение и те 
жестта на времето, в което 
се намираме. Искане на 
членовете на СК е положе
нието по-бързо да се мени 
и то по посока на по-ната
тъшно укрепване на социа
листическото самоуправле
ние, при' отхвърляне на 
другите пътища, които оби 
кновено в кризисни ситуа
ции се предлагат. Това за 
дължава всички ръковод
ства на СК тази енергия да 
насочат към жизнените 
проблеми, които в разиск
ванията бяха означени ка 
то приоритетни, защото от 
успеха в тяхното разреша
ване, до голяма степен за 
виси общото положение 
на работническата класа и 
на всички трудещи се.

2ВЗ

1 I Сред политическите вън 
I роси, които по-често се 
I споменаваха в разисквания 
1 та, без съмнение се нами- 
I ра и въпросът за осъществя 
| ва,не на единство и съдру: 
| жие в СР Сърбия! Съюзът 
I на комунистите в Сърбия, 

чиито съставни части са 
СК в Косово и СК, във Вой 
водина, трябва да напра
ви още по-големи усилия 
за осъществяване на свое
то вътрешно единство, пре 
ди всичко за последовател
на борба за самоуправител 
на интеграция на сдруже
ния труд в републиката и 
страната.

щт 1В
да

Радиша Гачич

Разискванията показаха, 
че членовете на СК искат 
да бъдат активен творец 
на политиката, а и е само 
неин прост изпълнител. До 
сега на практика имаше 
много форумна работа и 
недостатъчна връзка меж
ду ръководството и партии 
пата база, което е валидно 
и когато се касае за всеоб

изтъква Ра

Усло-

— Много отношения — 
изтъкна Гачич — между 
ръководствата на СК в ре-

щото влияние и участие на
трудещите се и гражданите 
във воденето на политика- публиките и покрайнини- 
та и в общественото реша
ване. В течение на разис-

те, както и отношенията в 
ръководството на СЮК, за 
почнаха да следват логи
ката на статистически и 
национални поделби. В пра 
ктиката на Съ1рза на кому 
пистите нерядко се внася 
начин на работа и решава 
не, който има характер 
на политически спогодби и 
е пряко противоположен 
на демократическия цен
трализъм. Затова този иде
ен въпрос следва да заеме 
едно от главните места в 
подготовката на предстоя
щите партийни конгреси.

кванията, узряваше 
нанието за 
причини за кризата. Това 
са само някои характерни 
черти от Деветнадесетото 
заседание на ЦК на СКС, 
на което се разисква за за 
дачите на Съюза на кому
нистите в Сърбия в осъще 
ствяването на водещата ро 
ля на СК и укрепването на 
неговото идейно и акциои- 
но единство.

и съз 
същественитеНа революционна пар

тия, каквато е Съюзът на 
комунистите, ако иска да 
раздвижва най-важните об 
ществени въпроси, е необ
ходим вътрешен диалог, 
разискване, борба на мне
ния. Разискванията съдей- 
ствуваха множество първи
чни организации да се сеп 
нат от бездействието и за 
немалък брой това беше 
връщане към нормална пар 
тийна дейност. Стигна се 
до критическо анализиране 
на положението преди вси 
чко в собствената среда и 
определяне на задачи за 
по-нататъшна дейност. Ни 
къде не са оспорени пос
тиженията, не са довежда 
ни под въпрос основните 
принципи и основните сто 
йности на социалистическо 
то самоуправление и систе

В този брой: ^
:

Спирайки се върху теми 
те, които доминираха в ра 
зискванията, Радиша Га
чич, секретар на Председа 
телството на ЦК на СКС 
изнесе и въпроси, свърза
ни с икономическата ста
билизация, повишението на 
цените, спадането на жиз
неното равните, разпре- 

дохода и 
подчертавайки че 

главни акценти

!
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въпроси в действителност 
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Н А с ЛИ У
ГОЛЯМА ШПИОНСКА АФЕРА В ИНДИЯ НР БЪЛГАРИЯ••

:

ФРЕНСКА СЛЕДА^Е ДЕЛХИ ПОБЪЛГАРЯВАНЕ НА 

ТУРЦИТЕ
::VI* :\ лЧ :• На мощни к па френския ата- { 

шс, за когото сега казват, ; 
чс с шпионин пс само на {
Франция, но и па ЦРУ ■ , „„(САЩ). ; Източници, близки на

Индийското правителст ; дипломатическите ^СРЪГ0®*' 
по е наложило на Болей ; в София, цотвържд > 

напусне Индия. Съши 5 официалните опити на 0*л 
е сполетяла и 5 : ■«реките власти да »атра- 

амсрикански и 1 западно- | пят български имега 
германски дипломат. Ин- $ гражданите от турског 
дийският миниегьр-пред- « циоиално малцинство Р 
ссдатсл Раджив Гапди за- ; дизвикали силни, вълнения 
явил, че са арестувани 10 8—1 съобщава Ройтър. Р Д 
известни индийски лично- 1 турцитс, противопостави

ли сс на милицията, е има- 
загииа-

седем дипломати от Франция, САЩ и Гер
манската федерална република е наложено да напу
снат Индия

® Ареструвани са 10 известни индийски личности иошения". Софийският ие 
чат ие е регистрирал раз
мяната на послания между 
Живков и Еврен.

Според турски преценки 
в България живеят над 1 
милион числящи се към ту
рското национално малцин 
ство. Ганев обаче зявил, че 

днес живеят 
500 хияди турци. 

Парижки „Мона" преценя
ва, че турското малцинство 
представлява една десета 
от целокупното българско 
население.

Вълненията сред турско
то малцинство са избухна
ли преди два месеца, ко- 
гато властта организирала 
акция за даване български 
имена на граждани от тази 
народност. Споменатите из 
точници твърдят, че през 
нощта милицията окържи- 
ла малки селища и влезла 
в къшите на турците, за да 
ги ■ принуди да подпишат 
формуляра, с който се из
разява „съгласие" е дадено 
то им българско име — сь 
общава Ройтър. Ганев оп- 
ровержил твърденията, 'за
щитавайки политиката на 
страната си към национал
ните малцинства.

Неотдавна „Монд" изтъ
кна, че „българските ръко 
водители не искат да гово
рят за присъствието на 

турско 
ство". Вестникът 
български изявления, 
ред които „българите от 
турски произход по прин
цип имат всички права", 
н 1 добавя, че 
„няма училища на турски 
език".

Още много връзки те
първа трябва да се разкри 
яг, още мнозина тепърва 
трябва да бъдат арестува
ни поради участие в най- 
голямата досега шпионска 
афера в Индия. Но и се
га вече е известно, че шпи 
опеката мрежа, главните 
роли в която са изпълнява 
ли един индийски търго
вец и един френски ди
пломат, през последните 
две години много просто 
и евтино, но невероятен 
начин, е получавала най- 
поверителните документи 
па индийското правителст
во. Всеки следобед трима 
сега арестувани служащи

в Секретариата на индий
ския министър-председа
тел и няколко служащи от 
Министерството на отбра
ната изнасяли фотокопии 
на поверителни докумен
ти, дори и оригинални до
кументи. Коглто тръгвали 
на договорената среща е 
оригинални документи, фо 
токопирансто им мзвърш-, 
вали в най-близката фото- 
копирница. След това ко
нните на дкументите дава
ли на индийския търговец 
Кумер Наранц, който ги 
увивал и обикновени вест
ници п гп изпращал във 
френското посолство, по
точно па Ален Болен по

да
„съдба

в България 
4002сти, заемащи високи пос

тове включително и в Ми- I ло //Повредени и 
пистерството на отбрана-1 ли • ^ информацията на 
та, но не казал имената ■ великобританската аген-
им. Арестуваните лица при ! **ия сс казва' че във вв,л' . 2 пенията, станали край Мо-знали връзките си е амс- ! ' 4Пчс—„1 ягвйгткьг
зузнавателио управление С дена официално, а АФП 
(ЦРУ). : предава от Анкара твърде

нията на в-к „Туркмен", че 
през последните месеци са 
загинали няколко стотици 
числящи се към турското 
национално малцинство.

Софийският печат пре
мълчал вълненията сред 
турското национално мал- 

да : цинство. Ройтър предава 
изявление на заместник-ми>

I

• НАПРЕЖЕНИЕ В ЛИВАН

Израелците се изтеглят и оставят смут
При изтеглянето си от южната част на Ливан, 

израелците дават оръжие и на шиитите, и на хрис
тияните, като „предупреждават" едпите, че ще ги 
нападнат другите

В Ливан тази седмица 
започна с артилерийни дву 
бои между ливанската ар
мия и милициите на дру- 
зите в планинската област 
Шуф. В тези борби са за
гинали най-малко 5 и са 
ранени десетина лица. Съ
щевременно в 
част на Бейрут са водени 
улични борби между бой
ци на шиитската организа
ция „Амал" и сунитската 
група „Мурибитуна".

Новото напрежение в Ли 
ван застрашава реализаци
ята на плана на ливанско-

Ливанското правителст
во обаче с принудено 
сс занимава със стълкнове
нията между етническите 
групи, вместо с израелско ■ боти Иван Ганев, 
то изтегляне. А израелци- ~ 
те се изтеглят и същевре
менно прилагат нова стра
тегия за „оставане" в Ли- ■ кова нещо". Българският 
ван. Израелските единици ■ функционер 
дават големи

рани стър а на външните
който

твърди, че „не е имало 
стълкновения" и че „не

го правителство за разме
стване единици на нацио
налната армия в областите, 
от които ще 
израелската 
войска. От Южен 
пристигнали вести, че из
раелците фактически запо
чнали „първата фаза" на 
изтеглянето см. Според ин
формации от „южната сто
лица на Ливан", Сидон, из 
раелските единици започна 
ли да демонтират казарми 
и складове и да ги пре
хвърлят на юг, до линията, 
от която ще започнат „вто 
рата фаза" на изтегляме.

съществуват причини за та-се изтегли 
окупаторска 

Ливан казал, че ве
стите за жертви са клеве-количества

оръжие на шмитите, 
ги „предупреждават", че 
„християните се готвят да ■ съобщават 
ви нападнат, когато се из
теглим ние". Израелците 
обаче водят същата 
тика и в селищата с хри
стиянско население

като ■ ти.
Със събитията, за коитозападната голямо малцин- 

предава 
спо-

чуждестранни- 
те агенции и вестници, съв 
падна посланието на 
ския президент Еврен до 
председателя на Държав- 

„щи- ; ния съвет на НР България 
си ■ Тодор Живков. В послание 

то се изразява загрижено
стта на Турция поради по
стъпките на българската 
власт спрямо турското на
ционално малцинство — 
заявил официален предста 
вител на турското 
стерство на външните рабо 
ти. Според информации от 
Анкара, предадени

тур-
поли-

в Българияитите едвам чакат да 
отидем ние, за да 
нат клане на 
те".

започ- 
християни- В информацията си от 

София Ройтър твърди, че 
ноемврийската 
която

ГЪРЦИЯ кампания, 
вълне-предизвика 

ния, представлява заключи 
тслен етап на дългосрочна 
та програма за побългаря
ване на числящите се към 
турското национално мал
цинство. Някои дипломати
чески

Контрол нод американското родко пропаганда Минп-

Социалистическото от чуж
режимите. ; дестраннн агенции, българ- 

; ският посланик в Турция 
предал на Енвер устен 
говор на Живков, че въпро 

■ съ-т ще бъде изследен и 
и I уреден „в духа на приятел- което

във връзка със съдбата на: ските и добросъседски от , Щ 6 де извършено
108 договори с „колонна- : от Към кРая на годината,
лен характер", сключен с ; ® КОНЦЛАГЕРИ КРАЙ ХАСКОВО? 
американците от страна на : Към
десницата и военната хун- | Лц -да пр1-,стт-а?обезГоТоТ1Г°ДИНа В Турци* започна
та като съставни частни на българската власт сппя °Г ВеСТИ 39 постъпките - 
предишното споразумение-! Родопите и Южна Бългтг? Турдите' които живеят в 
за америкашжите военни забТлежилй,^р™ общественост 
бази в Гърция. Значение- ям брой български ^ ™"ММЛНО влизат все по-гол- 
то на понятието „колонна- : зи и ЛПУГ1, гЕа 1 гРажДани от турски произхоп Те 
лен характер" най-добре : Турцня^ Слп^жеГ °беЗПОКОИЛИ обществено^ в 
пр„ГсоСТРИРН СЪС СЛеДНИЯ I ™ отпХло’ТежкГоГ^““балконите

гг. •. йклгг; жг- «* “гглг гг! =.те. а Гй-зй.*-
”с «*-! ид"-а““ ■

правителство иска да въве
де контрол над чуждестранната радиомрежа в Гърция дадени им от 

на десницата и военната представители вяр
ват, че акцията е органи
зирана във 
брояването

В страната на южните хунта.
Правителствени

противят не само гръците, 
но и

от-ни съседи съществува мре
жа от 20 американски ра-, 
диостанции, които преДим . кти, 
но излъчват програми, под 
готвени

предста 
вители от Атина и Вашин-

съседите им".
Изхождайки от тези фа- 

социалистичсското 
правителство е решило да 
въведе контрол над чужде 
странната радиомрежа 
страната относно над всич 
ки радиостанции, на „Гла
сът, на Америка". Това е и 
основната тема на гръцко- 
американските

връзка с пре-
на населението,гтон водят преговори

„Гласът 
Америка" за Близки и Сре 
ден Изток, Балканите, по- 
голяма част от Средизем- 
номорието. Северна Афри
ка и част от Азия. Атин
ският печат твърди, че аме 
риканската

от на
в !

на

преговори
поло-радиостанция 

край гр. Ксантия, в север- 
ноизточната част на Гър
ция, е една от три най-си
лни станции в света. Еже 
дневникът „Етнос", близък 
на гръцкото правителство, 
пише, че радиостанциите 
на САЩ в Гърция „десети-

за по-нататъшното 
желние на „Гласът на Аме 
рика" в Гърция, които се
водят „етапно" 
Г ръцкото

в Атина, 
социалистичес-

с наме-ко правителство счита, че 
американските 
Ции на гръцка

радиостаи 
територия 

прека-^ 
привилегии.

са се 
В Турция

затвори дотГ,ЛТРе™РаНИ' а 
областта на^асково. ^

летия наред се занимават 
с пропаганда, на която се

се възползуват от 
лено големи

в
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от нишки регионИСЛАВ ИКОНИЧ ПРЕД ПРОСВЕТНИТЕ работници ЮГОСЛАВСКОТО ПРОИЗВОДСТВО В 1984 ГОДИНА

Размах на 

промишленосттаТри източника на стабилност
Най-големи резерви за увеличаване на промиш

леното производство се намират в съществуващите мо
щности, които трябва да се ползуват много по-добре

мите ни резерви за увели
чаване на промишленото Най-висок размер на увеличение на производството 

й Черна Гора и корабостроителствопроизводство подчерта 
Иконич. Председателят на 
Изпълнителния 
Скупщината на СР Сърбия 
след това изтъкн®!, че из-

е осъществен
Председателят на Изпъл 

нителния съвет на Скушци 
ната на Социалистическа 
република Сърбия Брани- 
слав Иконич в понеделник 
говори пред просветните 
работници от 15 общини в 
Нишки регион, които при- 
съствуваха на „Януарските 
дни” в Ниш.

то
съвет на

Съюзният завод за стати 
стика съобщи, че миналого 
дишното промишлено про 
изводство в Югославия е 
отбелязало увеличение от 
5,5 на сто в сравнение с 
1983 година. Най-висок ра 
змер на увеличение е осъ 
ществен в промишленото 
производство в СР Черна 
гора — 20,8 на сто. В СР 
Македония увеличението 
възлиза на 8, в СР Сърбия 
— 6,5 (Сърбия без покрай
нините — 7,2, Косово — 7,3 
и Войводина — 5,6), в СР 
Хърватско — 6, в Босна и 
Херцеговина — 4,8 и в'СР 
Словения — 2,1 на сто.

От промишлените отрас
ли най-голям успех е осъ 
ществило корабостроител
ството. В този отрасъл прои 
зводството е увеличено с

25,6 на сто. Ето' и размери 
те на увеличение на произ 
водството и в останалите 
отрасли: преработка на не 
метали и производство на 
химически изделия — 17,9, 
производство на кожни обу 
вки и галантерия — 9,6, 
електростопанство — 9, чер 
на металургия — 8,2, про 
изводство на хранителни 
стоки — 8, преработка на 
цветни метали — 7,9, про 
изводство на 
стилни стоки — 7,8, произ 
водство на въглища — 7,7, 
производство на електри
чески машини и съоръже
ния — 7,1, и производство 
на руди на цветни метали 
— 6,3 на сто. В 15 промиш 
лени отрасли миналогодиш 
ното производство е отбел 
язало увеличение между 
1,5 и 5,9 на сто.

вънстопанските 
наречени обществени дей
ности могат и трябва да 
дадат значителен принос 
за осъществяването на ико
номическата стабилизация 
чрез свръзване на науката 
и сдружения труд, афирма 
ция на принципа за свобо-

или така

В затрудненото икономи 
ческо положение, в което 
ще бъдем и през 1985 го
дина, три основни елемен
та остават да бъдат основ
ни изтчници на стабилност 
на нашата страна — каза 
Иконич. Едно от основни
те условия за

дна размяна на труда, ор
ганизиране по 
съвместните

линията на 
интереси и пр. готови тек-

Спирайки се по-специал
но на образователно-възпи 
тателната дейност, Брани- 
слав Иконич, каза, че за
трудненото материално по
ложение, в което изпадна 
тази дейност, представлява 
ограничаващ фактор на 
развитието й. Занапред тря 
бва да се полагат усилия, 
за да се подобри оборуде- 
ността на просветните ведо 
мства и да се повиши жиз
неното равнище на просве
тните работници и учени
ците.

по-нататъ
шен успех в икономическа 
та стабилизация е увелича
ването на

Бранислав Иконич
промишленото 

производство и във вързка 
с него увеличаване на из-

за стопанството, да ее уве
личи участието ни в меж
дународното разделение на 
труда и да се определят це 
ни, които ще се сравняват 
със световните.

носа и задушване 
флацията.

на ин-

Увеличаването на износа 
остава да бъде неотложна 
задача, защото само по 
този начин може да се 
обезпечат възпроизводстве- 
ни материали и суровини

Да ползуваме много по- 
добре съществуващите мо
щности — това са най-голе-

В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН ПО СЛУЧАЙ 40-ГО 
ДИШНИНАТА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ЕДИННИТЕ 
СИНДИКАТИ В СЪРБИЯ

СРЕДНОТО НАСОЧЕНО 
ОБРАЗОВАНИЕ В ЮЖНО 
МОРАВСКИ РЕГИОН 
ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА ГО 
ДИНАПодготовки за отбелязване на 

юбилея Укрепва
матери
алната

В организациите на Съю 
за на синдикатите в трина
десетте общини в Южно- 
моравски регион започна
ха подготовките за озна
менувано на 40-годишнина- 
та от формирането на 
Единните синдикати в Сър 
бия. Този юбилей, чието 
ознаменуване започва през 
февруари тази година, ще 
има делови характер. По 
край другото, трудовите 
хора, съвместно с остана
лите граждани, ще положат 
още по-големи усилия за 
последователно осъществя 
ване на целите от дългосро 
чната програма за иконо
мическа стабилизация и

за укрепване системата на 
социалистическото самоуп 
равление.

Да припомним, преди 
четири десетилетия, по-то 
чно, през януари 1945 го
дина, в Лесковац, Враня, 
Власотинце, Сурдулица, Ле 
бане и други места "в ре
гиона са формирани акци- 
онни синдикални отбори, 
а през април подружници, 
професионални отбори и 
местни синдикални съве
ти. По такъв начин се за
пазва приемственост в рабо 
тата и действуването на 
прогресивните, революци
онни предвоенни 
кати.

ДУШАН БОГДАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА 
НА СЪЮЗД НА ЮГОСЛАВСКИТЕ СИНДИКАТИ:

база „Стандартът маже да се 

защити"За реализиране на про
грамните задачи в средно
то насочено образование 
в Южноморавски регион, 
както е запланувано, ще 
бъдат изразходвани един 
милиард 143 милиона 
динара, тоест 24,5 на сто 
повече отколкото през ми
налата година. Най-много 
средства — 877 милиона ди 
нара, са предназначени за 
финансиране на редовната 
дейност, а останалите сред 
ства за подобрение на 
ученическия стандарт, за 
набавка на учебни помага
ла, отплащане на кредити, 
адаптация на съществува
щите и изграждане на но 
ви училища.

Синдикатът ще се застъпва за по-резултатна 
защита на жизненото равнище на най-застра 
шепите слоеве на населението, а особено на 
безработните

синди- 
В. Велкович

БАБУШНИЦА — Тази година обектив
но може да се осуети по
нататъшно намаляване на 
реалните лични доходи — 
заяви Душан Богданов, 
председател на Съвета на 
С*ОС на пресконференция 
за домашни и чуждестран
ни журналисти, организи
рана по случай 40-годиш- 
нината на възобновените 
синдикати на Югославия.

За осъществяване на цел 
та е необходимо Синдика
тът да насочи дейността 
си към по-нататъшно по
вишаване производително
стта на труда, увеличаване 
на износа и взимане на 
мерки за осуетяване на ин 
флацията, както и към ус 
корено свързване на сто? 
папските субекти на един

ния югославски пазар. Син 
ди катът ще се застъпва за 
по-резултатна защита на 
жизненото равнище на 
най-застрашените слоеве на 
населението, а особено на 
безработните — подчерта 
Богданов.

Събор на просветните 

работници
Тази година ще бъдат об 

съдени темите: „Пробле-, 
ми »а обучението" и „Но- 

и нова ор- 
основното

На 2 февруари тази го
дина в Бабушница ще се 
проведе събор на просвет
ните работници от общи
ната, Както ни уведоми То 
мислав Митич, директор 
на Образователния цен
тър „Бук Караджич" про
светните работници и тази 
година, както вече десети
на години правят, те се съ 
берат, за да обсъдят някои 
актуални теми от образо 
вателно-възтштателния про
цес и да извършат обмен 
на опит.

Отговаряйки на въпрос 
във връзка с така наречено 
то „прекратяване на рабо
тата”, Душан Богданов ка
за, че миналата година са 
регистрирани 200—300 та
кива случаи относно с 10 
на сто по-малко, отколко
то през 1983 година. Това 
средство са използували 
група работници там, къдс- 
то не е намерен друг начин 
за разрешаване па някои 
проблеми.

ва програма 
ганизация на 
училище". Лектори ще бъ
дат специалисти от Завода 
за подобрение на възпита
нието и образованието 
Ниш. Освен това препода 
вателите от основните учи
лища ще изслушат и сказ
ка на тема „Военно-поли
тическото положение в све

В Южноморавски реги
он съществуват 28 възпита 
телно-образователни орга
низации на средното насо
чено образование и четири 
общежития. През настоя
щата учебна година в -630 
паралелки са записани 
20 087 ученици.

в

та. В. в.М. А.
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ИА СОЦИАЛНОШ1ЕСКИЯ СЪЮЗ НА ТРУДЕЩИЯ СЕ НАРОД
ХРОНИКА НА ОБЩЕСТВЕНО - ПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ В СУРДУЛИ 
ШКА ОБЩИНА

СУБНОР: В знак на ознаменуване 40- 

годишннната на освобождението м
■ ОК”нА ССТН: В ЦЕНстраната

Пълноценно да се 

използува времето>2
т Общинският отбор на 

Съюза на сдруженията на, 
бойците -в Сурдулишка об
щина в средата на месеца

ТЬРА НА ВНИМАНИЕТО
ПОСТРОЯВАНЕ НА НА
ПОИТЕЛНАТА СИСТЕМАОрганизациите на Соци 

алистичсскця съюз в Ба- 
оушнишка община »це на 
стоят през зимата 
ценно да използуват 
мето, когато 
по-свободни и когато са се 
завърнали работещите по 
строежите навред по стра
ната лица. в момента е из 
готвен план за разяснява
не на законопроекта за 
инвалидно и 
осигуряване на 
панските производители.

Друга важна задача, е 
която сме се заловили — 
изтъкна Дущан Ристнч, 
председател на Общинска- 
та конференция на Социа 
листическня съшз — с обе
диняването на земеделски
те кооперации в една орга 
ннзация, която да влезне в 
състава на Агропромишле 
ния комбинат „Ниш" (за 
който в края на годината 
на референдум се изясни
ха три от четирите коопе
рации). Сега този въпрос 
трябва да „изкараме" до
край, добави Ристич, защо 
то акцията около сдружава 
нето на кооперациите, „Та- 
ламбас" и Ветеринарната 
станция, започната още 
през 1978 година досега не 
даде резултати.

всички социалистически си временно са ознаменувани 
по-забележителнили. IХредседателството 

Общинската конференция 
на ССТН в Сурдулица на 

си заседание 
отново раздвижи въпроса 
за построяване на напои- 
тлна система в Масуриш- 
ко поле. Тази акция, с ко
ято се е нагърбил Социали 
етическият съюз, се прове
жда с доста затруднения, 
главно от субективно естес
тво. Членовете на Предсе
дателството изтъкват, че 
това с твърде важна и от
говорна задача и че досе
гашният ход не е дал очак 
ваните резултати. Произ
водството на храна е един 
от жизнено важните зада
чи в предстоящия период, 
па оттук (според заключе
нието на Председателство
то) е необходимо да се ра 
зясни, че изграждането на 
напоителната система Ще 
бъде истински прелом в 
селското стопанство.

напроведе годишно отчетно- ■ всички 
изборно събрание, на кое
то с обсадена едногодиш
ната дейност и набелязани 
задачи, които трябва тази 
организация да

Преди всичко, в секция
та за идейно-политическо 
и организационно разви
тие на Социалистическия 
съюз е разработена прог 
рама от мерки и акции за 
изпълняване на ролята й. 
Ще се разисква и обсъди 
организационната структу 
ра на Социалистическия съ 
юз, щс сс направи оценка 
на досегашното положе
ние на идейно-политическа 
изграденост на членовете 
на ССТН, като се набеле
жат мерки за още ио-пъл 
на изява на Социалистичсс 
кня съюз като най-широ
ка трибуна на трудещите 
се и гражданите. Сега е 
време да се поразисква и 
за състоянието в секцион
ното дсйствуване на ССТН.

Председателството на Об 
щннеката конференция на 
Социалистическия съюз но 
стоянно щс бъде в курса 
на акцията и от своя стра
на ще оказва помощ и съ
действие на местните кон
ференции.

Социалистическият съюз

дати от революционното 
минало, като при това 
особено място е заело оз- последното 
памуиаването на 40-годи- 
шнината на освобождение 
на Сурдулишкия край от 
фашизма,

Организацията на бой
ците й общината се с за-

нълно- 
вре- 

хората са
решава 

през настоящата година. 
За нов председател с едно 
годишен мандат на Общи 
пския отбор па СУБНОР с 
избран първоборецът от 
този край Градимир Нико- 
лич.

пимавала и с въпроси от 
материално
своите членове, решаване 

Инак в отчета за изток- на жилищния въпрос и с 
лета година сс посочва, че други въпроси. Посочено 
организацията на бойците е, че приключва дейност- 
продължава да поддържа та по издаване на сбор-

пенсионно
селскосто- сстсство на

На заседание на Изпъл
нителния отбор на регио
налното 
тяло, състояло

координационно 
се на 14 

януари т.г., между друго
то се посочва, че в регио
на трябва да

си е вменил в дълг и по- 
щателно да обсъди дейст- 
вуването на делегатската 
система. Естествено, тази 
обширна и разностранна те 

На събранията на Соци- ма не може да се изчерпае 
алистическия съюз също 1 само с няколко разисква- 
ще се разисква и във връз ния, но ще бъде необходи- 
ка със сдружаването на мо да се изучи действува- 
селскостопанските произ- нето на делегатската сис- 
водители, както и за осъ- тема, като се види кои са 
ществяване на конституци- причините за застоите в 
онната роля на ССТН, ка действуването на делегатс- 
то обединяващ фронт на ката система. М. А.

% .V *
се построят 

три такива напоителни си- 
Изтъкнато е, че 

един хектар, който трябва 
да се напоява — ще се 
заплаща по 25 хиляди ди
нара за 10 години, и то 
след три години от изгра
ждането на

Сурдулица стеми.
приемствеността в разви
тието и таченето на рево
люционните традиции от 
НОВ-а. В течение на годи 
ната са проведени редица 
срещи между младите (уче 
ници, младежи и пр.) и 
бойците, на които бойци
те са разказвали за наше
то славно недалечно мина
ло, борбата им срещу фа- 
шиститките завоеватели и 
домашни предатели. Едно-

ник със спомени на участ
ниците в НОВ-а в община
та.

Безспорно една от най- 
важните задачи в предсто- 
яищя период ще бъде оз
наменуване на 40-годишни 
ната на освобождение на 
страната от фашизма, 
занапред ще се поддържат 
и развиват революционни
те традиции.

напоителната 
система. Селскостопански
те производители сами ще 
определят какво ще отгле
ждат. С напоителната 
тема ще се обхванат 
хектара. Заключено 
Цията да се ускори.

сис- 
650 

е ак-
а иВ МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В БОСИЛЕГРАД 

СКА ОБЩИНА В ХОД Е ПУБЛИЧНОТО РА 
ЗИСКВАНЕ ВЪРХУ ПРОЕКТОЗАКОНА ЗА ПЕН 
СИОННО И ИНВАЛИДНО ОСИГУРЯВАНЕ НА 
СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Ст. Н.

БОСИЛЕГРАД: ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОТБРАНА

Голям интерес сред 

земеделците
По-качествено усъвършенствуване

то бе изтъкнатоС организираното 
трайно
нално и идейно-теоретич
но издигане, териториална 
та отбрана, все повече се 
усъвършенствува. Ведно с 
това се осъществява и Ти- 
товата

и всес- 
военно-професио- на прове

деното през миналата сед
мица съвещание на Общин 
ския щаб по териториална 
отбрана в Босилеград, 
което бе направен 
върху работата 
лата и приет 
нен план за работа

място в идейната работа 
занапред трябва да бъде 
> крепването на моралния 

идейно-политическия
на лик на всеки 

това

и
Неотдавна в местните общности в Босиле- 

градска община започна публично разискване 
върху Проектозакона за пенсионно и инвалидно 
осигуряване на

субекат. В 
отношение Съюзът на 

комунистите трябва още 
овече да се ангажира за

сЬунк!ГВаНе На еФикасно Функциониране на съвкуп-
а система по всенарод- 

гам0Тбрака и обществена 
в™ Щига и осъчест- ява пряко влияние върху
з!вачНЯВаНето на всички 

В рази задачи и активности в та-
Голубо- 0,,'0°бласт- Още повече, че

ня че въпреки пости^ ^иче^каТил? е" пр^о
тите резултати в областта отг°ворен за отбрана ^
но ппоТаТа Раб°та и воен- приД°бивките от НОБ “
но-професионалното у*,, социалистическата
вършенствуване в предстоя Люция и За
^ече тря0ва по сам°стояТелно развитие на
вече да се действува въ.пух/ нашето е

анализ 
през изтеккнцепция по 

народна отбрана и обще
ствена самозащита _
всеки субекат бранитал, да 

потвърждава на прак
тика. В рамките на съвкуп 
ната всенародна отбрана, и 
числящите се към

все- ориентацио-селскостопанските производите
ли, когато през ноември миналата година прие- 
ха Съветът на сдружения труд. Съветът на 
щините и Обществено-политическият 
Скупщината на СР Сърбия.

Публичното и

през
настоящата гдина. В рабо 
тата на съвещанието учас
твува и Баса Голубович 
представител на Регионал
ния оцаб по 
отбрана в

об- сесъвет към

организирано от страна на 
Общинската конференция на ССТН в Босилег
рад разискване предизвика 
селскостопанските

териториална
Лесковац.терито

риалната отбрана в Босиле 
градска община, през изте
клата

голям интерес сред 
производители в общината 

за условията, задълженията и правата за
Взимайки участие 

скванията. Баса 
вич, между другото

:
година постигнаха 

завидни резултати. Преди 
всичко, на идейно-полити-

полу-
, чаване на старческа, инвалидна и семейна пен
сия на селскостопанските производители 

. новете на семействата им.
Публичното разискване, във всички места 

и общности и

и чле-
ческото и професионално
то оспособяване и боевата 
подготвеност на територи- 
алците. В това 
заплануваните задачи и ак 
тивности 
година цялостно са .реали
зирани. Това между друго

села в републиката ,Ще приклю
чи до кран на този месец. Резултатите 
разискване на общинско 
сумирани през идващия месец.

рево- 
по-натагьшно

от това 
равнище ще бъдат отношение

през изтеклатаВ. Б.
и необ-
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СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА СКС В ДИМИ 
ГРОВГРАД ЗА АКТИВНОСТТА НА КОМУНИСТИ
ТЕ

В „АВТОТРАНСПОРТ“ 

ВЪВЕДЕНИ ВРЕМЕННИ МЕРНИ
„Антим" само и 

нартнйнн събрания
Активността на комунис 

тате в останалите общест 
вено-политически органи
зации, местните общнос
ти, Скупщините на Самоу 
нравителните общности на 
интереси и делегациите, не 
веднаж е оценявана като 
недостатъчна, особено на 
заседанията в рамките на 
социалистическия съюз.

на първичните организа
ции или форумите. А то
ва е оамо началото на иде 
йно-политическата работа. 
По-трудната част от рабо 
тата е след това и тя се 
състои в променяне на по
ложението, което може да 
се постигне само със заси
лена активност на комуни 
етите в нашата 
ска система изобщо.

Често пъти 
самоуправителните

За въвеждането на тези мерки се изясниха и 'гру- И на кпая считаме че 
дещите се в тази автотранспортната организация. За- внимание заслужава още
що те, общественият правозащитния на самоуправле- един въпрос, дали Авто-
нието, обществено-политическите организации в об транспорт" с тези субекта
Щината и делегатите на Общинската скупщина се оп вни слабости като
ределиха за такова решение? един

ствена такава организация 
в общината, нямаше 
ден да спре с о.казване ус
луги на населението?

единПоложението, което в та
зи автотранспортна орга
низация повече се описва
ше, отколкото се съблюда тво 
ваха и премахваха причи
ните

Нарушени самоуправител
ните отношения — засегна 
то общественото имуЩес политиче

Решението е в 
една година

сила до По този въпрос неотдавна 
разисква и Председателст
вото на Общинския коми
тет на СКС в Димитров
град, където присъствуваха 
представители на останали 

обществено-политичес
ки организации и Общинс 
ката скупщина. '

В тази организация, се 
казва в информациите на 
обществения правозаацит- 
ник на самоуправлението и 
комисията, която бе сфор
мирала ОС, са засегнати об

се случва вза лошото състояние, 
най-сетне се намери пред 
делегатите на Общинската 
скупщина в Босилеград, ко 
ито н-а 
21 т.м.

органи 
организации, 

една половина от 
членовете в тези органи са 
комунисти, да се приемат 
решения, които не са дело 
на това

Временните ' мерки, спо
ред решението на делега
тите, ще траят най-много

в трудовите 
къДето

проведената на до една година — в зависи тесесия взеха реше
ние тук .да се‘ въведат вре
менни мерки. С въвежда
нето на тези мерки делега 
™те смениха от длъжност 
най-отговорните 
тели в тази 
(вече няколко

ществените интереси, обще мост кога самоуправител-
ственото имущество и само ните отношения ще се из-
управителните отношения, дигнат на желано равнище
Досегашните предупрежде- и кога общественият
ния „за защита на общес- терес и общественото иму
твеното имущество остана- щество не ще 'бъдат под
ха безрезултатни. Посегате въпрос. За председател на
летвата срещу обществено временния орган на уп-
то имущество и ограбване- равлението е избран Иван
то му досега бяха съставна Стойнев,
част в работата на 
организация. Трудовият съ^ 
вет и дисциплинарната ко-

самоуправително 
тяло. В такива случаи оп
равдано се поставя въпро 
сът, чии интереси застъп
ват комунистите? В

Изхождайки от общопар 
тийните разисквания вър
ху Проектозаключенията 
от Тринадесетото заседа
ние на Централния коми
тет на СЮК, по време на 
които недвусмислено е 
изтъкнато, че трябва да 
се засили активността на 
,Съюза на комунистите в 
останалите обществено-по 
литически организации. 

Председателството конста

ин-
ръководи

организация скуп
щините на самоуправител
ните общности 
чувствува бездействуване 
на комунистите. Констата
ция е, че самоуправителни
те общности ъсе

месеца тук 
нямаше директор, а изпъл 
нител на тази длъжност), 
разпуснаха работническия 
съвет и

също се

генерален дирек- 
„Босилеград",тази тор на ТО'

който, докато траят мерки, 
те, ще бъде на постоянна 

мисия с безотговорното си работа. Наименувани 
отношение даваха принос 
отговорността всекидневно 
да се отдалечава от самоу
правлението. Дисциплина
рни постъпки не са водени 
или пък по принцип 
на мен, аз на теб" виновни 
ците са провъзгласявани за 
невинни.

дисциплинарната по-често
са място, където се съби
рат и разпределят 
ва, а не място за делегат
ско решаване.

тира, че тя е недопустимо се отнася до активност
слаба. Това бездействуване та ка комунистите в Социа 
особено се чувствува в ра поетическия съюз изтъкна 
ботата на Социалистичес- то е> че всеки комунист 
кия съюз, Синдиката и де- трябва да бъде активист на 
легатските скупЩини на Социалистическия съюз, 
самоуправителните общно особено в секциите и дру-
сти. Същзът на комунис- гите Форми на работа. За 
тите не може да представ- бездействуването на
лява авангард на работни
ческата класа извън Соци
алистическия съюз и оста-

КОМИСИд 
временен орган на управ
ление от пет души.

и наименуваха
са и

четири други специалисти 
(два дипломирани юристи, 
икономист и машинен ин
женер), които да организи 
рат работата в отделни об 
лаеш.

средст-
За това решение делега

тите не се определиха без 
по-задълбочено сълбюдава- 
не на състоянието в тази 
най-стара стопанска орга
низация в общината. Пре 
дложение за това начина
ние преди известно време 
даде общественият правоза 
щитник на самоуправление 
то, а към края на декем
ври миналата година деле
гатите на ОС сформираха 
комисия, която да изучи 
състоянието. Предложе

нието
обществено-политическите 
организации в общината. 
Изпълнителният съвет на( 
ОС, но и 170-те работници 
в тази автотранспортна ор 
ганизация.

Защо всичките те се оп
ределиха за една такава 
крачка?

„ти

Средства за заплащане 
работата на временния ор 
ган ще обезпечи Общинс
ката скупщина. Колко 
зи „трансфер" на специа-

За неразвитите самоуп- 
равителни отношения сви- 
детелствува и липсата на 
повечето самоуправителни 
документи, т.е. несъгласува 
ността им със законопред- 
писанията, както и непри- 
емчивото отношение към 
дохода и разпределението 
му. При това тази органи
зация вече няколко годи
ни стопанисва със загуба 
или на ръба на рентабилно 
стта, а загубите покрива 
със средства от амортиза
ция и на по-широката поли 
тическа общност.

то- кому 
говори и факта за 

заседани 
общност

нистите
отсрочването на 
ята на местната 
в Димитровград. А 
се, че две трети от члено
вете на Съюза на

листи ще оправдае довери 
ето ще се узнае по-късно. 
За работата си ще дават 
отчет на Общинската ску 
пщина и всички, поне се
га, са убедени, че не ще . 
се пвтори „трансфера" о* 
преди 7—8 години, когато 
в тази организация бяха 
въведени такива мерки.

знаеналите обществено-поли
тически организации, из
тъкна секретарят на Пред
седателството на Общинс
кия комитет Иван Денчез 
в уводното си изложение. 
Все още е присъствуващо 
мнението, че работата в 
Съюза на комунистите се 
завършава на събранията

подкрепиха не само комуни 
стите са именно в града. 

Върху (не)активността на
комунистите в 
обществено-политически ор 
ганизации ще 
комунистите в първичните 
организации, а също и Об 
щинският комитет.

останалите

разискват

Васко Божилов А. Т.

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА ССТН В БОСИЛЕГРАД

Приети ноицепци ма издателство „Братство“
д стоящите избори, 
организациите на СК и 40- 
годишнината от освобож
дението на Югославия 
победата пад фашизма.

зацията и главен и отгово
рен редактор , на 
„Братство", Борис Костади 

Между другото

Два от повечето въпроса, 
които бяха на дневен ред, 
спряха отделно внимание 
на проведеното в миналия 
петък разширено заседа
ние на Председателството 
на Общинската конферен 
ция на
съюз в Босилеград — от
четите за работа през из
теклата и програмните кон 
цепции за настоящата годи 
на на изданията на „Брат
ство" и отчета за работата 
на основното училище 
през 1983/84 година и ин
формация за подготвеност
та на училищата в настоя
щата учебна година.

Встъпителни забележки 
във връзка с отчетите и 
програмните концепции на 
изданията на 
даде директорът на органи

основното образование, Об 
щинската скупщина, прос
ветният инспектор и други 
изтъкнаха редица забеле
жки по .адрес на Просвет
но-педагогическия инсти
тут от. Враня, който не из 
пълнява своите задължения 
така както трябва.

пред- училище и подготвеността 
на училищата в настояща
та учебна година, бе изтъ 

и кнато, че с осъществените 
резултати в основното об- 

Инак, в разискванията в разование и възпитание 
които взеха участие Вла- можем да бъдем доволни, 
димир Михайлов, Васил До значителна Степен са 
Такев, Вене Велинов, Лю- подобрени условията за 
бен Рангелов и други, бе работа, подобрена е и про- 
изтъкиато, че посочените фесионалната лодготве- 
издания осъществяват об- ност н,а работниците в ос- 
щ'ествеиите изисквания. И . новното образование, а в

вестник

нов.
той изтъкна, че изданията 
на Братство" и покрай ре- 

Социалистическия дица затруднения, преди 
всичко % в материално и те 
хническо отношение, оа В продължение на засе

данието членовете на Пре 
дседателството обсъдиха и 

последно време се пола- приеха самоуправителното 
гат усилия и за подобрява- споразумение за обезпеча

ване и сдружаване на сред 
на просветните работници, ства за настаняване на ра-
Но и покрай това, отдел- бота на незаети лица, про
ни просветни работници ектосметката на приходите
все още небрежно и безот и разходите за работата и
говорно сс отнасят към за дейността на ОК на ССТН
дъ.л жени ята си. На заседа- в Босилеград за 1985 год.
името, на което присъству
ваха и представители на

полагали и ще полагат 
усилия на, време да осведо 
мякат трудовите хора и този път, както и досега 

бе изтъкнато че е необхо
дима още по-заДълбочена не на материалната основа 
и съдържателна разнооб- 
разност при информиране
то, по-качествено, обектив
но и всестранно ииформИ-

гражданите със съвкупните 
обществено-политически съ 
бития в общините където 
живее българската народ 
ност. През настояща

та година особено ~ вни
мание ще бъде посветено 

„Братство" върху подготовките за пре 
конгресната активност в

ране, и повече критичност 
в информирането.

Във врзка с отчета за 
работата на основното М. Я.
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СТО ПАПСКИТЕ 

ЦИИ В БОСИЛЕГРАД
ОРГАНИЗА ОТСЪСТВИЯТА ПО БОЛЕСТ НА ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ РАБОТНИЦИ

На месеца по един „свободен“ денРеорганизация на 

търговската мрежа са по-малки, и обратно. Съ
що така твърде важен фак
тор са и условията на ра
бота. Както посочва д-р 
Йовичич не е достатъчно 
да се построят производст
вени помстдсйия, но трябва 
да се реши вентилационна
та система, за да не се слу
чват явления-на припадъ-

Отсъствмята по болест в 5688, а за да достигнат 
през октомври 6938 трудо
дни.

димитровградското сгопаи 
егво представлява серио
зен проблем, който годи
ни наред не може да се 
разреши. Имайки предвид 
сегашните

(номер две) ще се прода
ват различни видове мебе
ли, бяла техника, и други 
видове апарати и уреди за 
домакинство. Направена е 
й реорганизации да магази 
на за самообслужване.

С това, както казва ди
ректорът на организация
та, Васил Иванчов до зна
чителна степен ще добли
жи асортимента на стоки
те до потребителя, ще на
правим по-голям и бърз об 
орот и ще се намалят зеле 
жалите стоки в магазини-

В затруднените условия 
на стопанисване, пестене
то и използуването на вси
чки вътрешни ресурси и 
потенциали оа от особено 
значение. Още повече, че 
и през настоящата, а и в 
следващите няколко годи
ни се очаква да се стопани 
сва в подобни условия. Ли
псата на някои суровини 
за производство на стоки, 
недоимък на средства за 
оборот, високи 
кредити и други видове 
стопански препятствия и 
занапред ще бъдат присъс- 
твуващи. Имайки предвид 
тези факти, търговската ор 
ганизация „Слога” от Боси

Имайки предвид общия 
брой на заетите в дими
тровградското стопанство 
(около 5500 души), тогава 
излиза, че всеки месец вси 

имали по

изключително 
ниски температури, логич
но с и отсъствията по бо
лест да нараснат. Дали с 
така потърсихме отговор 
от завеждащия службата 
по медицина па труда — 
д-р Милан Йовичич в дими 
тровградския здравен дом.

чки заети

Д-р Йовичич изтъкна, че 
въпреки ниските темпера
тури броят на пациентите 
не се увеличава. Отсъстви
ята по болест сега са на 
републиканско равнище, а 
рязко се покачват с отпоч 
ванс на селскостопанските 
работи, понеже голям брой 
от заетите в стопанството 
час^т от дохода си осъщест
вяват и от селското стопан
ство.

банкови

те.
Инак, според думите на 

Иванчов в ООСТ „Слога” 
физическият обем на зап
ланувания стокооброт през 
изтеклата година е реали
зиран,- а очакват и финан
совите резултати да бъдат 
положителни, което е доб-

леград, между първите сто 
лански- организации, съгла
сно заключенията от 13-то 
заседание на ЦК на СКЖ, 
предприе редица мероприя 
тця в това отношение. Име 
нно, неотдавна с цел да 
се увеличи оборота в тър
говията, а да се намалят 
залежалите стоки извърши 
ха реорганизация на асор
тимента на стоките в мага
зините в Босилеград, и ре
организация на някои ра
ботни места.

Преди всичко става дума 
за двата най-големи мага
зина в Босилеград „Нама” 
и „Слога", там, където се 
прави и най-голям отборт, 
а ведно с това и обезпеча
ва най-голям доход. Зана- 

в някогашния мага-

Добри условия — по-малко отсъствияра основа за осъществява
не на запланувания стоко
оборот през настоящата го
дина, където общият доход 
по отношение на същия 
през изтеклата година тря
бва да бъде по-голям с 
30 на сто.

Да кажем и това, че в 
ООСТ „Слога” през насто
ящата година са заплану
вали окло 26 000 000 дина
ра, капиталовложения, от 
които една част ще бъдат 
изразходвани за изгражда
не на сградата за магазин 
в село Дукат и уреждане 
на магазинните помещения 
в Босилеград, а една част 
за купуване на товарен ка
мион.

За това най-красноречи- 
во говорят данните за от
съствията по болест до 30 
дни. През януари минала
та година са регистрирани 
общо 2739 трудодни 
твия по болест. През 
рил това число се покачва 
на 3254, а през август на 
3556. Вече през

един „свободен” ден. Изчи ци, поради задушния
сли ли се това в пари — 
идва се до сума, която за 
димитровградското

дух. •

Д-р Йовичич също изтъ
кна, че с по-добра органи
зация в здравния дом, от
носно медицината

сто пан
ство е доста голяма. Сле-отсъс дователно, 
ските работи са основната 
причина за увеличение на 
отсъствията по болест.

селскостопан-ап- по тру
да, в която моментално ра 
ботят трима лекара и с 
по-доброоктомври 

отсъствията се покачват на сътрудничество 
със съответните служби заСпоред думите 

йовичич
4398 трудодни. Ако на д-р 

отсъствията пря.
се взе- 

отсъствия (по 
майчинство и пр.)'през яну 
ари м.г. са загубени 4500 
трудодни, през юли (кога- 
то болшинството заети са

следене на отсъствията по 
болест в

мат всички
трудовите органи--ко зависят и от материал

ното състояние на трудова
та организация, 
организации.

зации могат да се намалят 
тези отсъствия. Необходи
мо е в тази насока

пре^ц
зин „Нама”, занапред ма
газин (номер един) ще се 
продава само текстил, а в 
магазин „Слога”

В онези 
където лич

ните доходи са сравнител
но добри — и отсъствията

да се
предприемат мерки.м. я. на годишна почивка) — 

3271, а вече през августмагазин
А. Т.

СРЕЩИ ХУБАВАТА ДУМА ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА ОТВАРЯГО

Където и да работи Дра 
голюб Младенович, извес
тен като келнерът Гашо, 
при него 
с торти. Умее да общува с

— Там 13 години наред 
отивах по време на сезона. 
Мога да кажа, че е при- 

винаги е пълно ятно да се служат и банс
ките гости, макар че са 

хората, умее да услужи бър малко по-взискателни, тър- 
зо и спретнато. Това него сят повече търпение и 
во „правило" вече са при- внимание. — Спомням си, 
ели мнозина от по-млади- веднаж когато вече бях 
те сервитьори в Бабушни- отишъл да си почивам, ко-
ца. И когато в Бабушница легата който работеше във

втора смяна дотича при ме 
не запъхтян:

— Какво има другари?
— Вашият колега не ни 

дава да пием, изкарва ни 
от заведението... 
лакваха се те.

ятни хора. Накрая ги по
питах има ли нещо да се 
заплати. Заплатиха и най- 
учтиво, доволни си отидо
ха. Сле!д това на банските 
гости им олекна, 
волни... —'спомня си Гашо.

Хубавата дума 
врата отваря, дето 
народната поговорка.

— Какво ти 
най-голя мо

Кога не си доволен?
— Не съм доволен, кога

то трябва да седна... Кога
то няма гости. Най-прият- 
но ми е, просто си 
вам

заоп-

почи- 
има гос- 

при- 
мои-

Бяха до- когато
ти. Това изобщо не 
чинява трудности на 
те 54 години — казва с' ус 
мивка Гашо и бър3а 
услужи) новодошлите 
ти в обект № з, където 
га работи и където 
варяхме.

Инак Драголюб 
нович

и железни 
казваидват

знае се кой ще ги служи: 
Това ще бъде Гашо.

по-видни гости да
гос- 

се-. 
разго-— Бързо, да викаме ми- 

Работя вече 36 годи- лицията!'Ще стане побой!... 
ни ката гостилничарски ра 
ботник и вече е време да! 
отстъпя място на по-млади 
те макар че още мога. От 
тези години — 6 не са ми 
внесена в книжката, но... 
има време — споделя Га
шо и се усмихва.

причинява 
удоволствие?Дойдоха неколцина пийна Младе-

— Гашо е родом от 
с. Любераджа, 
застроил и хубава, къща 
Извел е

ли гости от съседните се
ла и започнаха да създа
ват неразбория. Счупиха/ 
няколко чаши и бутилки, 
нараниха една жена... Не

— Искрено да си кажа, 
миого мс радва, когато

доволни.
където си

Й-, ■■«к-
ви-

дя, че гостите са 
Имам много

на път две дъще
ри, които свършили факул
тети, омъжени са 
работят в Образователния 
център ,,Вук Караджич" 
Бабушница. Свободните си 
Дни прекарва в 
Ка на имота край къщата 
и в игра с внучетата.

и много кар-

Д. Младенович
тички, които досега оа ми
пращали хора от Ниш, За
йчар, Бор, Димитровград, 
Белград и другаде, 
са били

и дветеискат да си платят сметка
та. Не зная как да се спра 
вя с тях

Започнал да работи пър^ 
во в „Църни връх", където 
общо е работил 26 години. 
През това време най-хуба
ви спомени е запазил от 
Звонска баня.

— Дай по едно 
тука. Ха, така. Може

пиене 
ли не

що и от мене... И те ведна ■ 
га стихнаха. Дори станаха 
много дружелюбиви и ,при-

каза колегатг* .

Веднага отидох. За все
ки случай се облякох като. 
че съм на работа.

които
в Звонска баня, а 

които съм служил, 
е най-голямото

обработ
Това 

ми призна
ние.

М. Андонов 
Братство * 25 януари 1985
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дММШ| ЩШН ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕКомунист
а на Съюза на комунистите в Сърбия Белград, 25 януари 1985

г

Новото по старому
и поскъпзаиията не са съобразни на резолюция- 

ато по някой установен ред, януари ц та за 1935 година, а членовете на Съюзния 
политическо .отношение е резервиран за ма- изпълнителен съвет противоположно, то ест 
сови разисквания за — цените. Те са централ- :е са в унисон с „договорените акции". Пред
ната тема, източник на нови неволи в годи- ставитслите на Съюзния изпълнителен съвет 
ната, за която макар само в честитките и прс- имат, обаче, забележки на поведението на 
двестията бе проявена много добра воля. много организации на сдружения труд, които 
Разбира се, днес и най-младите не вярват на г.е са спазвали Закона за обществения кон- 
Дядо Мраз, а камо ли възрастните да поми- грол на цените и увеличениет она основния 
слят на някакъв коренен завой в обстановка- \данък на оборота използуваха като параван 
та, когато в предвижданията всички се дър- за масови поскъпвания. Цялата история не 
жат резервирано, пък и политическото ръко- би била закръглена, когато бихме изоставили 
водство. Знаем, че сме в икономическа кри- гледищата за попълването на съюзния бюд- 
ва, и че ни предстои тежко и мъчително из- жет. Никой не спори, че на голяма част от 
вличане от нея. Но, ако в Резолюцията за чувствителното увеличение на цените е при- 
1985 година пише, че в тази година трябва чинител съюзният бюджет, който тази година 
непременно да се обуздае зисоката инфлация, в сравнение с миналата е увеличен с 56 на

така силен сто, но забележките се отправят поради това, 
че данъчната политика не е засегнала тези 
с по-дълбоките джобове, относно че ползува- 
щитб на бюджета не зачитат достатъчно ма
териалните възможности на обществото.

отлагат на вейчки равнища в обществото, а 
най-вече там къдет.о се приемат най-крупни 
решения. Нс трябва да се тръгва по-нататък 
от, например, решаването на крупния въпрос 
за взиманите дългове и търсенето на републи 
ките и покрайнините, без което не може и 
да се замисли приемането на предстояЩцд 
средносрочен план.

Няко,. в обществеността тези /уги забеля- 
з®, че миналата година са провеждани само 
ония мерки, които Съюзният изпълнителен 
съвет обеща на Международния валутен фонд 
(политиката на лихвените проценти, курсът 
на динара и намаляване на потреблението), 
така че ако нямаше натиськ от страна на 
МВФ, не бихме предприели и тези мерки 
в икономическата политика. Трудно може да 
се оспорва логиката на това мнение и — ако 
с това наистина така — касае се за сериозно 
преупреждение, което има още по-голямо зна
чение, особено в тези дни на размаха на 
новата" инфлация. Парадоксално е, обаче, 

чс искането на МВФ има по-голяма тежест 
от искането, което произтича от позицията 
на болшинството работници и 
становище изобщо. Тази позиция, според вси 
чки статистики, а особено според жизнената 
действителност, наблюдаване и с просто око, 
с крайно тревожна.

Каква е това политика, която пренебрег
ва положението на най-застрашените катего
рии на населението или ги води към още 
по-тежко материално полжение? Тъй' като в 
такова полжение се намира най-голямата 
част от работниците, преки производители, 
от чието залагане съдбоносно зависи осъщест
вяването на Дългосрочната програма, тогава 
— без съмнение — януарската вълна на по- 
скъпванията — е пряка атака срещу мобилно
стта на хората в производството. Но, не е и 
най-голямата. Изглежда че Съюзният йзпъл-, 
нителеи съвет три години само обяснява как
во става с цените, докато инфлацията постоя
нно се засилва, И този факт обезпокоява хо
рата и негативно влияе връху ангажирането 
им в осъществяването на Програмата за ста
билизация. На серизността на положението 
указват и тъкмо изнесените становища- на 
Председателството на ЦК на СЮК, в които 
се подчертава, че са недопустими отстъпва
нията от стабилизационната програма и че 
всеки трябва да поеме отговорността за не- 
провеждаие на договорените мероприятия, 
насочени към обуздаване на инфлацията.

а в началото да последва един 
удар на цените, тогава е нормално да - се 
очаква, че най-отговорните политически фак
тори по-инак да се поставят към това явле
ние.

В този контекст тежко може да се очак
ва, че стопанството натоварено с многоброй- 
ни данъчни облагания ще се държи дисци
плинирано. Илюзорно е да се вярва, че това 
може да се постигне с прости политически 
апели.и призиви за увеличение на производи-

Фактът, че от федералните институции 
пристигат допълнителни обяснения, против- 
критиките (печатът), контрадикторните пре
ценки за инфлацията в януари, политически
те апели и доста неопределените коментари 
за най-новите поскъпвания — посочват на въз 
можното усложняване на икономическата об
становка у нас. По-близки, въпреки всичко, 
са ни и такива песимистически определения 
от относително оптимистическите преценки и

от нашето

телността,. намаляване на разходите и т.н. 
ако този път не бъде изграждан чрез иконо
мическа принуда. Тъкмо за тази принуда се 
касае и въоху нея небляга Дългосрочната про 
грама за икономическа стабилизация. Меро
приятията, върху които би израствала прину
дата, разбира сс, би трябвало да бъдат по-ця
лостни, 'благовременно приети и проведени 
без компромиси. Как сега стоят нещата, пито 

искания не е изпълнено. Някои

предвиждания, които идват дори и от съюз
ното правителство. В този тон е и изявление
то на Синиша Корица, съюзен секретар за 
пазара и общите стпаиски работи, според 
ето състоянието последвало след 
поскъпвания не съдържа елементи на длама- 
тичиост. Вероятно е, чс едно 
обикновен гражданин, 
нйк, би било дисотгаитпо с мнението на съ.ю- 
знця секретар. Облче, проблемът нс 
з.разликзта на мненията, но в последиците на 

състояние.

ко-
наи-новите

едно от тия 
мероприятия са приети (политиката ма реал
ния курс на динара и реалните лихвени про
центи), обаче същите не са достатъчни, а при

| изявление на 
специално на работ-

с само това нс последваха промени в стопанската си-
бихасгема, които — като предпазител 

осуетявали негативното въздействие на някои
реалното

ценки.' Според думите на Милорад Джерич, програма, а същата — нима трябват по-доб- 
секретар на Координационния комитет за ри доказателства от настоящите януарски — 
пазара и цените към Стопанската камара на скъпо се плата. Отсрочването на някои
наГдексмвриУи^ачалато°на ^шуари^с* преда- всче предложените от Съюзния изпълните-
звика увеличение на цените на дребно в този леи съвет мероприятия (покриване ма загуби- 
месец с 0 на сто, а според преценката на С. те със средства от. запасите и кредитирането 
Корица от Съюзния изпълнителен съвет, този па залежалите стоки) носят сълдо белега 
процент ще бъде 2—3 на сто. Кому „обикнове протакане, въпреки' добре съставените обяс 
пият" гражданин да вярва, когато иа заседа- немия, обосноваващи се на тезиса, че мерки- 

югославския синдикат се твърди, че гс трябва да бъдат цялостни. Много неща се

непослсдова-

на

Слободан Куюнджич ^
мието на

КОМУНИСТ 1925—1985

ОЗНАМЕНУВАН ЮБИЛЕЯТ НА НАШИЯ ВЕСТНИК!
„Комунист" И съвместно заседание па Работническия и Издателския съвет в Дома на 10НА 

па „Комунист”.
Председателството па ЦК на 'СЮК Марко Лолич. На заседанието на Работ

на Председателството па ЦК па СЮК п председател на- Издателския съвет 
и главен и отговорен редактор па „Комунист" Велко Миладиновци.

„Комунист" получиха; Светозар Глврич, Перо Ра-
журпалистичес

изложбата „60 години па
начин бе ознаменувана 60-годишпипата

С откриване на
> Белград но тържествен

. На 16 януари изложбата откри изпълнителният секретар па 
почвения и Издателския съвет на 17 януари говориха 
иа Трудовата организация „Комунист" Димче Бслопски и директорът

—селението бяха връчени и тазгодишните признания. Традиционната 1 рамога
Бранно Шкрипяр, Мираи По гръм и Д-р Иво Портици. Новоустановсната годишна 

па всички издания.
всички републики и покрайнини. Изложбата „60 години иа „Комунист 

центрове във всички републики н покрайнини.

секретарят

па
кочевич Растко Йоветич, Осман Души,
ка награда получи Панче Зафировски, редактор в редакцията

След Белград юбилеят на „Комунист" о(с бъде ознаменуват във 
след Белград ще бъде представена в главните градонс и по-големите



Ж Комунист
40 ГОДИНИ ОТ ПОБЕДАТА ПАД ФАШИЗМА

СЪС СОБСТВЕНИ СИ/Ш ОСВО
БОДИХМЕ НАШАТА СТРАНА

I :' .'
Народоосвободнтелиата волска ил Югославия бс единствената съ

юзническа войска в тази част на Европа, която дгьржсшс самостоятелен 
фронт н водеше самостоятелни операции под комлндуваисто ил своя 
Върховен комендант Маршал Тито

В белградския Дом на ЮНА, принос ,’Лдоха свой съд по само 
на 15 януари, в рамките на озна- историята, но и изтъкнати държаи- 
менуването на 40-годишннната от г.ицп и ръководим хора от Втора- 
победата над фашизма, сс състоя та световна пойна и на сьнрсмсн- 
научна среща на тема „Армиите пия свят., 
в 'стратегическата концепция на 
Народоосвободнтелиата война и Мамула припомни пред участни- 
революцията”. В работата на сре- цнтс в срещата за изявлението на 
щата участвуваха комендантите и фелдмаршал Харолд Алсксаидер, 
комисарите на армиите, членове главВокомандукущ па сьаозпичсски- 
на Върховния шаб на Народоосво- те сили в Италия, конто при пър- 
бодителната войска на Югославия, вото си посещение н нашата стра 
началници на щабовете на арми- г.а, през февруари 1945 година, мс- 
ите и на командуванията на тила, жду другото казал, че пародоосво-

Адмпралът па флотата Брапко

Върховният комендант Йосин Броз Тито прави преглед при връчване 
на знамето па Първа пролетарска бригада

война и революция, съглсдаванс на и преди това -ще излезне на съдбр- 
условмята па тяхното създаване, носното кръстовище, от което ,:ще 
свойства, организационна структу- бъде принуден да тръгне или ипо 
ра, която с изграждана в процеса пътя на самоунищожението, ййй 

коменданти и комисари на дивизии Зодитслната волска на Югославия па борбата и „ачинитс на провеж- по пътя на организиране на по-ус- 
както и видни командири на на- била единствената съюзническа во- 
шите воъръжени сили, военни тео- Тека в Европа, която държала само 
ретицп и историци. Срещата откри стоятслсн фронт и която водила 
съюзният секретар па народната самостоятелни операции под комай 

. отбрана адмиралът на флота Бра- дунането па своя Върховен комен- 
нко Мамула, а уводно изложение дант маршал Тито. Тази коистата- 
изнесе Пско Дапчсвич, председа- цпя па уважаемия съюзнически ко
тел на Организационния комитет, мендант — изтъкна Браико Маму- 

С тази научна среща и други ла — „говори не само за факта, 
многобройни манифестации м ак- чс с1>с собствени сили освободихме

страната, по и за това, че нашата 
армия по това време бе вече спо-

дапс подготовката за крупни опера тойчива и по-справедлива световна 
цип за окончателно освобождение общност. По кой път ще тръгне За- 
на страната и начина на употреба виси, разбира се, най-вече от оне- 
на стратегическите групации. Сто- зи, които разполагат с най-голяма . 
ва се цели да сс комплектува кар- мощ. Но, това ще зависи и от мад- 
типата за създаването на народо- ките народи и държави, от тяхна- 
освободитслната войска нз Югосла- та конструктивна миролюбива по
вия в Народоосвободнтелиата вой- литика и от отбранителната им 

допринасяйки способност. В този контекст вълро- 
за по-нататъшното изграждане на сът за ефикасността на нашата от- 
георията на военната доктрина на брана се поставя не само като въ- 
Народоосвободителната война.

на, непосредствено

тивности, които ще текат през на
стоящата година, адмиралът на
флотата Бранко Мамула подчерта, собна Да поеме на себе си ролята
че „делово ознаменуваме великата |1Л връзка между западния и изто- ОТБРАНА НА ПРИДОБИВКИТЕ
победа, която извоювахме във вой- чния фронт, държейки самостоятс- ]_уд РЕВОЛЮЦИЯТА
ната, победа която имаше и ще фронт на Балканите като юж- и н0 само това с тез„ разис_
има трайно влияние върху „стори- на част от обръча на съюзническо квани 5с указано на изкуствата и процес С това стават 
ческите течения. „ преобразования ™ обкръжение, които все повече поуките от воспните събиУия съ,де- и нашите орппшалнп военни опи 
на нашата страна и значително се стягал около германската крепо- гтаРНИ 33 „„„„„ „„ р " военни опи-
влияние на една епоха на съвре- ст”- Съветският писател военен .... . ‘ а . . Д ' ’ копто в контекста на Втората
менння свят. В контеста на една кореспондент Иля Ерснбург още тоя с .Д_‘ но ппилапане ':“<;Т0Вна воииа се показаха като
такава преценка на историческото г1Рез септември 1944 ,одина, кога- големи ^шшти пт Няпплп не^° качествено ново във венноТо
значение на Народоосвободателна- то нашите войскови части сс сре- освобо птелната войн-, в ням,?,те' -У!?“"0 " Т™ П0ЛуЧиха допълш*- 
та война като синтез на народоос- щ»аха с частите на Червената ! 1 2 в нашите, телна верификация в множеството
вободителна и революционна вой- мия на нашите източни граници, 4 ‘ ‘ ’ у други думи, съвременни народоосвбоднтелнп и
на, обсъждаме учредяването и ро- констатира чс Югославия не е би- .шачгипе' зя революционни войни
лята на армиите в стратегическата ла епизод във Втората световна во- 3 °грРанителна световната антиколониална револю
концепция на Народоосвободител- йг.а, кахто очаквали германците и п|111?п| ' с р теп1я- к0 т0 тряб Чпя- е,то защо реафирмацнята и 
ната война. С това всъщност им- как действително вървели нещата ,,,, .... « п " огново да преценява- ревалоризацията на тпя изкуства, 
плицитно преценяваме ролята на в предишната истормя на пашите т , оор.зн промените на общи- тъй като това не е вече само на- 
революционнпте въоръжени сили, народи, които постоянно воювали, ® впт1™"ТС условия на епоха- ша собственост, но и собственоет 
като един от решаващите факто- по винаги оставали с спизодни ро- р01еМ' ГРЯ0ВП да им „се под- на мнозинството прогресивни сили
ри за победоносния край на Наро- ли. Иля Еренбург записал: „Кога- ‘ да ис™рически 11 развойно, съ- в света, се поставя не само като 
доосвободителната война, не пре- т0 завърши войната Югославия на ' ,° м Рк.С11ческ11я дпалектмче- военен но и като първостепен пб- 
небрегавайки с н«о влиянието на мировата конференция щс дойде С'Ид'ТОД' литически въпрос. От тази
всички други релевантни фактори, не като обоз, но като челен от- „„ Във връ'зка с това' 
а преди всичко на водещата обще- Ряд! Тя сн завоюва ново почетно 'с®кретаР на народната отбрана из-
ствена роля на Югославската ко- място в следвоенна Европа". 1 киа’ ЧР в съвременните междуна- Свидетели сме, че в нашето въ

Въпреки, чс тези исторически ” 0бст0ятелства 31 в протпво- грешно развитие се срещаме с го 
факти отдавна добре са познати, и политочмк^^мп™'°Н0Мически леми затруднения. Те се проявяват 
толкова по-учудващо и анахроино * °‘~™ ® условия въпросът в икономическата, политическата
звучат и действуват някой актуал- 0 отбРаната на независимостта, пъ.к и в идейната сфера в 
им статии за крайния период на “”'1'?в|)"тста и конституционното ус контекст все по-чести са опитите 

Съюзният секретар на народ- войната в Европа, карани от теж- ,,.Р™ „на наи1ата стРана се по- за деградиране, деформиране пък 
ната оторана припомни, че пери- пението да се намали нашата роля . я 1 л,ата си сериозност. В ме- и отричане на някои от гът.гДг™. 
одът от четири десетилетия е ря- и приносът ни към общата борба р ду“ родните измерения кризата ните завоювания на оеволюпияЛ’ 
дъ.к период без война и в света С1)сщу фашизма. Някои сили в све- изостря, осцилираики от време Затова много е важно ''
ив нашата национална история, та, ръководени от прагматично-по- В кра'гки периоди от из- съратници, неговите непоспепгтвГ

; Може да се каже, че това с най- литически побуди — според думи- вест|[0 Успокояване до точката на ни сътрудници въ„ „„У? 
голям плод на победата на прогре те на адмирал Мамула - изгради ''Улминачия която докосва военно дял „а революцията в Р *ения 
сивните и демократичните сили ха свой необичаен метод за пати- сьстоя,,ие- Съвременният свят жи- повоенно раз— „епп! Не“Н0^° 
във втората световна война, побе- сс вт.оху пашата страна чрез "СС в страхотиа конвулсия, натис- проявават интепег “!пРедъснато да 
да на която нашата Народоосвобо- фалшифициране и порицаване па I I °Т мног°6ройните противоре- нататъшно оазвнтмУ „ “ринот? по' 
дителна войска даде своя голям историческите факти. Разбира се ' 1<оито сс заканват да предиз- отбрана В този неината
принос. За жал и днес, четиридс- това вреди само на тях, защото ни- В13кат срупция на употребата на ог жно с по пачличт, твъ,рде ва‘ 
сет години след общата победа над кой и по-малко осведомен не може -р0МН0 наРасналата военна сила и по тоа път пя 3 ини, пък и 
фашизма, правят се опити да се да се излъже с това, особено не Иа. ВС11ЧКИ бл1ЩМ на насилие. Чове- ственого и изразява един-
оспори или поне минимизира на- нашите народи и народности, кои- 1<Ъ' стана госп°ДаР на такава мощ военнотеопепт^г^ политическо и 
шият принос към обшата победа то четири военни години носеха 33 К0ЯТ0 никога не с и мечтаел в поколенията гтапГ° деиствУване на 
на съюзниците. На всеки човек в огромното бреме и дадоха надчо- оята Дългогодишна история. За н 1П Р РеволюЦионери
света е познато това, колко го- чешки жертви за своята свобода СТ,Жален|1С' трябва Дач констатира- д„Ри аа н31"‘"е покления ком^- 
лям бе влогът на Югославия в та- и независимост и общата победа че и днес Дори и повече откол- ши се армия вдъхнов^.а
зи победа, разбира се пропорцио- на антифашистката коалиция" ’<01= в миналото човечеството упо- попппбш^,,' Л Т6 33 отбРаната на 
нално на нейните възможности, Веронаучната цел на разисква. ТГ, “ продук™те на своя гениа- л,0Г к?тг иа 3'аР°дната рево-
К0ИТ° Ст^ХаанатаРеброГна°населеГиеа' приносТъм^с^отанн^то^научно '^г ' ” ДеСтруктивни ^й“ията интерес"нГвенч-

ГкоитоТ намери тя^слеТ” ля“рмии« вТ^вдшецс "е Гнашата ст ’̂"

хо „„РО..,™ „а Европа. 3, „„„« Нара,"" Г.^

Борислав Вучетич

прос за нашия живот, друг идентй- 
тет на всички наши народи и на
родности, но и като въпрос на на
шия принос към положителното ра 
звптис на световния политически 

значителни

в рамките на

срепУа
и на това да даде своясъюзният сс очаква

принос.

мунистическа партия".

НЕ КАТО ОБОЗ, НО КАТО 
ЧЕЛЕН ОТРЯД

2Й1ТО

е
та на
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КОМЕНТАРИ
ЗАКОНИ това, увеличеното число представ ното решаване и с кнкретна отго- 

ки и жалби, отправени към орга- ворност, личната и колективна — 
ните на Съюза на комунистите поръчение е от неотдавнашното за 
не е достатъчно да се обвиняват седание на Председателството на 
оамо сегашните обществено,-иконо Съюза на комунистите на Черна го 
мически трудности. Още повече, за ра. Споровете, които се явяват 
щото само тези трудности не по- някои организации на сдружения 
влияха да дойде до застой в само- труд най-спешно и правилно могат 
управлението. Народът казва; „не да се решават тъкмо в тези трудо- 
оплаква се никой на малка но на ви организации. Сторената неправ- 
крива част". А тази крива част, с да увеличава небрежното отноше- 
една дума, би могла да се нарече ние на оамоуправителните органи 
нарушаване на оамоуправителните и тела (особено на онези, които са 
права на работниците.

Ясно е, че ако не функциони- вителните права на

Изземане н изнудване
Неотдавна делегация на Юго

славския аеротранспорт от седем 
души с помощника на генералния 
директор начело присъствува на 
заседание на Отбора за работа 
към Скупщината на СР Сърбия на 
което седразисква за 
в Закона за 
според който всички 
шили 65 години или 40

вбота трябва да се намери достойна 
замяна. Бе предложено тяхното 
пенсиониране да се отсрочи за ед
на година. За университетските про 
фесори бе предложено пенсионира 
нето им да сО отсрочи до 1988 го
дина и същото бе подкрепено с 
подобни аргументи. На проведе
ните неотдавна отделни сесии на 
съветите на Скупщината на СР 
Сърбия, Съветът на общините и 
Обществено-политическият съвет бя 
ха приети тези аргументи, но Съ
ветът на сдружения труд не ги 
прие и взимането на решение за 
изземане е отсрочено. , 
на Съвета на сдружения труд не

измененията 
отношения, 

заети, навър- 
години

трудов стаж трябва да заминат в. 
пенсия. Всред, 
тези изменения бе и Югославският 
аеротранспорт. За това 
ние се решиха защото желаеха 
ят генерален директор 
зят" на това работно 
декември 1987 година.

Този ипк аргументираха 
дението, че генералният директор, 
съвместно с ръководните 
извършил радикални промени и че 
е успял организацията да извлече 
от дъното на което се намираше 
няколко години. След това твърдят, 
че Югославският аеротранспорт без 
своя сегашен генерален директор 
твърде бързо ще се върне на няко
гашната „нула".

трудови
задължени да защитават самоупра- 

работниците),
ра самоуправлението — тогава ста както и на обществено-политичес

ките организации. А тъкмо тукват, както това често се казва 
„случаи". И знае се кой тогава се най-конкретно трябва да се анга- 
с стълкновявал с груповособстве- жират първичните организации на 
мически сили, самоволието на от- СК, които да не позволяват ситуа-

до наруша-

предлагателите на

предложе-
сво

Делегатите Делнм лица и узурпатори на вла- ции, в които идва
стта, които често са по-силни от ване на правата на работниците, 
каквито и да е самоуправителни ре- Защото е известно, че когато при-

да „запа- 
място до 1

приеха предложените аргументи, а 
като свои противаргументи посочи- шения м законопредписания. чините не се премахнат на време,
ха, че тези добри и опитни ръко- Как тогава да се води борба последиците далеч по-трудно се

срещу това? Само с афирмиране- лекуват, 
то на законността и самоуправител

с твър-

водители и специалисти, за които 
се търси изземане, е трябвало са
мо да се грижат за добри замест
ници. Освен това, може да се по
стави и „по-широк" въпрос: как е 
водена кадровата политика в тези 
колективи когато сега 
деждни наследници за ръководите-

хора, е Б. Миличич

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
нямат на- Частни каналиЛИ.

И при приемането на множес-Струва се, че тези две твърде
ния заслужават коментар. На пър
вата констатация никой не може 
да отрече истината. Обаче, проро
чеството, че Югославският аеротра 
нспорт без сегашния генерален ди
ректор твърде бързо ще се върне 
във водите когато стопанисваше 
със загуба, няма никакви аргумен-

гво досегашни закони имаше иско- 
главно

На новосадския Университет осъществяване на трансферни ус- 
всички изостана критическият анализ на луги на сдружения труд. 

път, освен
ве за изземане и 
„минаваха". Но, този положението, от което произлизат
аргументите, с които се подкрепва нужди за промени. Бавността в ре- Този твърде съществен въпрос, 
изземането, имаше и изнудване, шаването на отдавна забелязаните как да се подобри материалното
Всъщност, на делегатите на Скуп- слабости забавя акцията и затова положение на висшето и полувис-
щината на СР Съ.рбия бе посочена е неофходимо неотложно и силно ше образование, въз основа онова
възможността, чЬ в случай на пен- „акционно събуждане" на комуни- което се чу в иовечето първични
си.онираие на сигурните ръководни стпте. организации на СК на новосадския
хора, те ще бъдат отговорни ако Тези уводни изречения, колко- Университет, трябва поне частично
нещата не се отвиват както тряб- то да са стереотипни и да звучат да се търси и в рационализиране-

юаго неинвентивна фраза, отразя- то и реорганизирането на целокуп-
ват картината и обстоятелствата на ната мрежа. А това, преди всичко,
новосадски/я Университет. Не ни е е задача на комунистите, които се
пръв път да чуем констатация, че намират на Университета. И как-
нл голямо число институти и фа- то обикновено се случва когато
култети — разбира се, I на онези „камъкът на препъването" се на-
на които поради обективни причи- мира в къщи, за това се чуха и
ни могат това, да се дава предим- най-различни мнения. Комунисти-
ство на таканаречения „трансфер" те на Института за правови науки,
— а това често трябва да се про- например, като концепт на реорга-
чете като „тезгях" — за сметка на низацията на мрежата считат, че
качеството на възпитателно-образо- в „качествената част няма нищо
вателвата работа. Всякак, в такива ново, йито ще даде възможност
обстоятелства страдалец е научно- Дългосрочната програма за иконо-
изледователската работа. А всичко мпческа стабилизация да се реали-
това е в тясна връзка със заработ- зира в необходимата степен, а това

, ването па пари, т.е. със създаване- е в по-качественото следване". На
то иа доход, без оглед дали личен Института за стопанско-правови и
или обществен. Защото, материал- икономически науки пак сичтат, че

че ното положение на висшето обра- сегашната организираност на фа- 
зование в настоящия момент не култета е добра. Все пак от цело-
съответствува иа нуждите и изис- купното разискване върху Проек-
кванията на обществото към виеше- тоззключенията на ЦК на СЮК
то и полувиеше образование. От- . произтича основната нишка — изи
там в разискването на комунистите сипания за промени, 
за материалното положение на 
Университета бе подчертана необ
ходимостта от подобрение на това налага след всички разисквания е,

чс в решаването на самоуправи- 
тслиото организиране на висшето 
и полувиеше образование трябва 
да се вземе по-сериозен подход, 

годишно, което очигледно не без импровизации, конто след то-
този степен на ва обикновено „ударят в главата ,

но и ефикасно и по-бързо отколко- 
то досега. Това пък от 

и много ,га Университета изисква пъпна за- 
започвай интересованост и застъпване за из- 

намиране на активни решения. За
щото, с досегашната активност, в 

проблемите са

ти.
Този случай привеждаме защо

то след приемането на Закона за 
трудови отношения това е третото 
предложение, с което се търси из
земане. Най-иапред се търсеше из- 
емане за няколко работника на 
Службата на вътрешните работи, 
след това за университетски про
фесори. За работници на Служба- 

вътрешните работи бе каза
но, че са опитни ръководители и 

иа специфичната им ра-

ва.
Засега изнудването не успя да 

поколебае делегатите иа Съвета на 
сдружения труд, които 
глежда са рошили този път да на
правят изключение и да приемат 
Закон, който да не предвижда из
земане.

както из-

та на
Р. Йоветичче с оглед

ЖАЛБИ \

Вяра и изневяра
пистите е подкрепена и със соб
ствено съзнание иа подателя.

оплакват на 
и а Съю-

Защо хората се 
органите и ръководствата

мунистите? Зашо все йо
на Съюза на

тъкмо Съюзът на комунистите 
трябва (и може), да решава всеки 
проблем, или това е може би, 
заради закъснялата правда отдру 
ги страни? Известно е обаче, че 
отправените жалби до висшите ор 
гани на СК и партийните ръко
водители говорят за доверието на 
трудовите хора и гражданите в 
Съюза ма комунистите, но съще-

за на ко 
вече се оплакват 
комунистите когато знаят, че той 

им даде квартира, да 
на работа, дл рсализи- 

сьдоиете иа сдру 
лич-

нс може да 
ги настани

Второто заключение, което сера решение на 
жения труд, Да им увеличи 
ние доход, Да отпусне кредит... 
Това са стари въпроси и изглеж- 

отговорите на тях са лес- 
Все пак, броят на 
жалбите на тру- 

които те

положение.
В сегашните условия средства- 

израз на тяхно та за образование , и наука се уве- 
ко личават. в размер от 2 до 17

да, че 
ни и известни. временно те оа и 

недоверие в този същ Съюз на 
мунистите в собствената среда, къ сто 
дето се и осъществява иай-голяма с достатъчно на 
част иа самоуправитслните права експанзия иа висшето и полувиеше 
на трудовите хора и гражданите, образование у нас. Тъкмо поради 

Именно, постоянно трябва . да тези причини се правят 
се има предвид голямата полити- „субективни слабости" — 
литическа вреда (за самоуправи- ки от посочейия „трансфер зара- 
телното общество) ако в някой ди пари до прикритите борби за

работник с го- всеки „тезгях", ползувайки разли- човечето слу ми, 
да осъщстви са- чии, най-често частни канали, ка- ':шо нсолязагш. 

при топа се забравят онези най- 
Освен способни институти за качествено

папредставките й 
дови хора и граждани, 
доставят до С«оза на комунисти
те (и нс само до СК) постоянно 
се увеличава (до Централния

на СК на Черна гора, Пред 
отделни

членовете
ко

митет
седателството му и 
функционери от януари до септе 
мори миналата година са отпра- 

277 представки и жалби и 
оплаквания).

или жалба-

ДО

трудов колектив 
дини ис може 
моправителпите си права. А таки- то 
ва примери нс са малко.

вени
около 20 устни

Дали представката 
та отправена до -

К. Тоджер
Съюза на кому-
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към ПОСЕЩЕНИЕТО НА МИЛКА ПЛАНИИЦ Ш»В ФРАНЦИЯ

ВЪЗГЛЕДИПо-голшо
съгласие н близкост СПОМЕНИ

ВОИСЛАВА ВИГНЕВИЧ, журнали
ст на н-к „Борба"

Зачестилите срещи, особено ип стоятелност, с взаимно разбиране и 
най-високо равнище, основен е и уважаване.

Привързаността към „блести- Преди ![^Г

„ ”=х ,=
връзки между Франция и Югосла- се плодотворно в периода иа плад 
вия потвърждават редица сре-чм и етвуване па левицата не само е по-

шггсизпвно сътрудничество, по и е 
съгласие

лръв признак на развитие и па по- 
стоянност па отношенията 
двете страни.

;.деали, за които хората даваха се
бе си без остатък, за изгржданс- 
то па тази страна. Поетът каза — 

и имаше и „щурмове 
денонощни акции, 
казва, от съоце, както знаехме и

разговори през последните години
посещението на бившия френски по-голя^а степен па 
премиер Реймонд Бар 1980 год.,

мшшс- умеехме този наш социализъм.
следните две години, посещението зкост. Разбирателството и подкре- разбира се хроникьорът би ме публично, било като членове на 
на председателя на Републиката и пата. конто президентът Митеран л в ио ,,сГ;сл бележник да на първична организация или парти-
министъра на отбраната в нашата изрази, подчертавайки, че много редица пдобни споме- ен фрум. И разбира се, за всичко
страна, на партийните разговори цени усилията, които Югославия о" ^ ^Д/ремименно вър-

най-високо равните между прави на полето ма икономическата '
стабилизация, както и готовността ху ' 0 ,,, плото на текста. Защо?

към небето", 
„Чертаехме",,сходността на становищата и гле-

мокритиката. С една дума, отговор 
поет за всичко онова, което казва-

размяна иа посещения на 
трите иа външните работи през ио-

онова, което правим или не. За да 
който е записана в начз- и краен случай бихме можали да 

знаем кой иска по-нататък заедно 
е нас в революция, а кой от тази 

Сигурно не заради наздравни- революция — социалистическа и 
те поводи, а порад нашите сегаш- самоуправителна, се отказва, 
ни мъки и неволи. Добре е да ,

на
СПФ и СЮК г.рез юни иа 1983 го
дина в Белград Към това трябва за някои нерешени въпроси (капри 
да прибавим повече успешни ра- мор проблемът иа действуваме на

и вражеската смиграция и неспора-говори па стопански делегации 
делови контакти. Връщане на по-., зуменията (неразбирането на ня- 
сещението из председателката на кои съ,бития в нашата страна в 
/"ЧВ Милка Планинц на Франция , част от френската общественост) 
(16—18 януари) е още едно потвър. да разговаря без трудности и ри

скове, са твърде важни за Югосла
вия, особено в ситуацията на об

ем припомним, макър че от време 
па време и за тези отдавнашни ррме, същински лукс би бил ако 
„щурмове към небето", идеалите, затваряме очи пред непоследова- 
морала и (защо да не?) ссбеотри- тслиостта. безотговорността, немо- 
цанията. Не е , лошо „да върнем рала, пред всички онези атрибути, 
филма” в тези дни. Не като ко
мунисти за да се загърнем в аске- между другото, най-добре ни учи

В условията, в които се нами-

ждение па този контпнуитет 
оценява като нов принос за каче-

и се
криза.ествсно-икономическатаството на нашите отношения и по

добряване на всестранното сътруд- ДРУга страна, Югославия като 
нпчебтво. страна, която след себе си има

специфичен и скъп опит
изграждането на собствен път в со Пък За да изиграваме безгрешни 
циализъм и се ползува от плодове
те му, но и горчивите заблужде-

на ния, твърде добре съзнава изкуще- следвоенни десетлетия именно за- тие проблем (и). Като се тръгне от 
нмята и проблемите, с които се ради морала. Поради думи и стано слабостите в политическата систе

ма, осъществяването на кадровата 
политика, па все до прилагането 
на демократическия централизъм, 
основният постулат на партийния

които сигурно не могат както.

именно нашата революция 
„украсява" комуниста, имайки пре
двид, че доста са се навъдили под 
онова до банално изчерпано поня-

датно-монашески одежди, питовПървото посешение на нашите 
премиери, откакто във Франция е

ци. Добре е да си спомним за тезииа власт левицата, представлява на 
определен начин корона на 
интензивна размяна иа мнения 
високо и най-високо равнище, коя
то спата, ни най-малко случайно среща социалистическото правител- вища, но конто, струва се,

ство във Франция.
Изключително обемистата де-

тази

някак
си повече се държеше. Хората, аточно в периода на владичеството 

на левицата. Не е случаен нито 
факта, че точно през последните 
две години дойде до по-нататъшно 
значително увеличаване на ръста 
на югославско-френската търговия, 
че нашият износ с цели 47 
сто, че покритието на вноса с из
носа достигна даже 72 (към 23 на 
сто преди осем години), и че юго
славските стопански дейци във Фра 
нция изтъкват миналогодишните 
резултати като по-нататъшен до- 
бъо пътепоказател за стопанско, 
сътрудничество.

преди всичко комунистите, доказалото програма на председателката
на нашето правителство (разговор ха изправността, достоверността на живот и работа, който от винаги е 
с министър-председателя, председа- онова, което проповядваха, за кое- бил алфа и омега на 
телите на парламента и сената, т0 се бореха — тъкмо е дела. 

на приема при президента Митеран 
посещението на ултрамодерните 
термоядрени центрове в южна Фра 
нция, разговори с представителите 
на френските индустриалци, и 
този повод обещава 
диалог и още едно успешно посе
щение.

СЮК и него
вата Програма.

Това припомняно обаче, не е 
необходимо само зарад самите спо-

Ако в това успеем, ако успеем 
да рсафпрмираме критиката, само- 

с мени. Нито пък за „попувЛне" за критиката и отговорността: — а ця. 
плодоносен А3 младите учат история. Необхо- ма съмнение че това 

димо е като „хляб и сол" за
трябва да 

да направим и че това е първостепен
на задача на работническия а.ван-бихме реафирмирали в целия О-

Б. Станишич юз на комунистите критиката и са- гард, исторически отговорен за съд 
бара на югосдавня — тогава наис
тина ще можем да кажем:

Но, когато става въпрос за 
сътрудничествоикономическото 

има още и нерешени проблеми и 
трудности, което е и обикновено 
за тази област, където животът на
сочва определенията и договорите 
според същинските потреби, инте
реси и възможности; общите поли
тически отношения във всичките 
досегашни обстоятелства, на взаим 
но задоволство са посочвани за 
пример на равноправно, приятел
ско и стабилно сътрудничество, за- 
сновано върху познатите принципи 
на независимост, ненамеса и само-

не е
напразна голямата политическа ак 
ция, която през лятото раздвижих- 

общопартииното разискване. 
Същевременно по нейните
ме.

следи
пътняма да вървим по погрешен 

към следващия партиен конгрес.

Ако в това успеем 
рим, още един път няма напразно 
нито поетите да си припомнят за 
следвоенните дни.

.Щ повто-

Комунист тел Драгата________
• Адреси на редамрпгге: за кичим пгваииа 

иа ,.КомунистПлощад „Маркс и Еадвлс” 
“ телефонна аднадв ЗДМ1; ад.

в# 11здава Издателска 
.ДСомуннст”.
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и отго- заместнин оредеела-
I
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ОТРЕ Б ИТЕ Л Е1Т1^ НА ^ К О Н ФЕРЕН Ц 11Я^ НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА „МОРАВА II” В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

Укрепва общественият секторНеобходими ио-дейстоени 

съвети
~*т

Селскостопанският ком 
бинат *,Вла сина-продукт" 
полага усилия да подобри 
и овошарското производст 
во. Засега е направена 
плантация с 1000 декара 
площ с най-различни ово
щни дръвчета. През наето

Програмата „Морава II" 
откри пред селското сто
панство в Сурдулишка об
щина прекрасни развойни 
възможности. Касае се пре 
ди всичко за развитието 
на животновъдството, ово
щарството и полевъдство- 
то. Тези три селскостопан
ски отрасли, според земли
щните и климатичните ус 
ловия в предстоящия пе 
риод трябва да станат во 
дещи в селското стопанст 
во на общината.

Животновъдството запо 
чна далеч по-интензивно 
да се развива след постро 
яването
на Власина. Засега 
има 7200 овце, а през на
стоящата година броят им 
трябва да се увеличи на 
10 хиляди овце. С проек
та „Морава II" е заплану
вано да се построят 
малки кравеферми с по 
•пет крави и 60 овцеферми 
с 50 до 200 овце. Досега 
обаче са построени 136 ма
лки кравеферми, 
планът в тази насока е 
преизпълнен. С оглед на 
интереса, който съществу
ва при частните селскосто 
пански производители за 
изграждане на такива кра
веферми и през настояща 
та година ще продължи 
тяхното изграждане, отно
сно договорено е построя
ване на още 11 кравефер
ми.

Засилване на влиянието 
на обществения сектор вър 
ху по-динамичното разви

тие на селскостопанското*9 Съвети на потребителите са формирани във 
всички местни общности в общината, но все още не 
изпълняват ролята си докрай, ф Очаква се след фор
мирането на конференцията на потребителите да се 
засили дейността им, а с това да се подобри и установи

производство на частните 
земеделски стопанства ще 
се обреновава върху 
по-широки и трайни съ
труднически

все

ящата година плантацията 
ше се разшири на още 500 
декара и с това Ще прик
лючи изграждане на 
масив.

отношения. 
В тази насока особена ро
ля трябва да изиграят тру 
довата организация „Вла- 
сина-продукт" и 
ската кооперация „йелаш- 
ница".

Да напомним накрая, че 
„Власина-продукт", относ
но ООСТ „Власина"

по-голям ред в снабдяването.
През идущия месец към 

Общинската конференция 
на Социалистическия

със следене, анализиране 
и повдигане на значителни 
въпроси из областта на сна 
бдяването на трудовите хо 
ра и граждани конферен
цията не само, .че ще пов
лияе върху действуването 
на съветите на потребите
лите в местните общнос-. 
ти, но ще се подобри и 
въведе по-голям ред в сна 
бдяването в общината — 
казва Иван Лазаров, пред 
седател на ОК на ССТН в 
Босилеград.

Конференцията на потре 
бителите ще наброява 45 
делегати. 37 души ще бъ-

този
Първоначално ма

сивът да обхване площ от 
4000 декара, но е извърше 
но репрограмиране, тъй ка

земедел-съюз
Босилеград ще бъде учре 

дена конференция на 
ребителите в общината.. То 
ва ще бъде първата такава 
досега формирана конфе
ренция. С учредяването на 
конференцията делегатите 
й ще обсъдят и приемат за 
дачи, от чието осъществя
ване ще зависи подобрява 
нето на снабдяването в об 
щината. Да 
към края на 1983 и начало

в
пот-

то сегашните условия не 
позволяват това, така че в 

на , овцефермата общината с овощни наса- 
там ждения ще бъде засадена 

площ от 1500 декара.
Безспорно в програмата 

;,Морава II" твърде важно 
място заема изграждането 
на напоителна система р 

116 Масуришко поле, след ко
ето ще се напоява 
от 6500

през
настоящата година ще ин
вестира 70 милиона за уве 
личаване на основното ста
до овце, което ще послужи 
като база и за овцеферма 
та в Църна трава. ООСТ 
„Масурица" пък 
да 55 милиона динара 
питаловложения за набав- 
ката на 
ООСТ

предвиж-припомним, ка-площ 
декара. Разчитато на миналата година във 

всички местни 
в общината бяха форми^ 
рани Съвети на потребите
лите. Тези съвети, които 
в състава си имат от 5 до 
9 членове (в зависимост от 
статутите на местните об
щности) досега не прояви
ха по-голям интерес за по 
добряване на снабдяването.

— Общинската конфе
ренция на ССТН не само, 
че трябва да има една та
кава конференция на пот 
ребителите, но считаме че

механизация, а 
„Биле-продукт" ще 

отдели 66 милиона динара 
за построяване на обект 
с необходимото оборудва
не за

общности се от тази площ годишно 
да се прибират две до три 

така че реколти. За отбелязване е, 
че на частните селскосто
пански производители, ко 
ито са собственици на та
зи площ, е предоставено 
сами да избират с кои

дат от редовете на местни 
те общности, т.е. съветите 
на потребителите. 1 Според 
статутите на местните об
щности .делегати в конфе
ренцията ще бъдат пред
седателите на съветите на 
потребителите. В нея по 
един делегат ще имат об
щинските обществено-по- 

организации, 
скупщина, 

ООСТ 
В. Б.

производството на 
шампиньони, който ще се 
построи в Масурица.

От казаното досега ли
чи, че в общината укреп
ва общественият сектор, а 
на селскостопанското про
изводство все 
отделя внимание.

култури ще засаждат ниви 
те си. Изграждането на на 
поителната система е в за 
къснение, па в момента се 
води широка разяснителна 
акция за ползата от това, 
начинание.

литически 
Общинската 

ООСТ „Слога" и 
„Напредък".

повече се

Ст. Н.

С РЕДИЦА НЕРАЗРЕШЕНИ ВЪПРОСИМЕСТНАТА ОБЩНОСТ 
В СЕЛО ГОРНО ТЛЪМИ
НО

та комунално-битова зада- тлъминчани. За моста, ка
зва Стойчев акцията тряб
ва да поеме Общинската 
скупщина, разбира се с 
помощта на селото. Дока- 
то за семето това е задъл 
жение на „Напредък".

Що се касае за въпроса 
по електрификацията на 
селото, където участвуват 
около 100 домакинства и 
всяко домакинство е дало 
по 15 000 динара, а според 
плана на мрежата с низко 
напрежение е длъжно и да 
побие по 7 електрическа 
стълба, председателят на 
комитета по електрифика

останалите организирани 
социалистически сили и 
при всестранна помощ на 
широката общност пола
гат усилия за разрешаване 
то им. Понастоящем в ход 
е акцията по електрифика 
ция- на селото. А както ни 
уведоми председателят на 
Скупщината на местната 
общност и секретар на 
първичната партийна ор
ганизация, Петракия Стой 
чев, в плана и програмата 
за работа през настоящата 
година, местната общност 
е запланувала и изгражда
нето на повече махленски 
пътища, които досега съз
даваха големи трудности 
на местното население в от 
далечените от центъра ма
хали. В най-лошо положе
ние всякак са Киселичка и 
Баратарска махали. Зато
ва според думите на Стой
чев, пробиване и разширя
ване на пътищата към те
зи махали са на преден 
план. -

— Очаквам, казва Стой
чев, помощ и от община
та, с механизация, а и ние 
в местната общност ще ра 
здвижим акцията за съби
ране на парични средства, 
така че през пролетта да 
бъдем готови да поемем, 
може би за нас най-важна

Горно Тлъмино, е едно 
от по-големите села в Бо- 
силеградска община. Отда
лечено е над 35 км от Бо
силеград и заема площ от 
около 2870 хектара, с око
ло 500 жители. Главен по 
минък на населението му, 
е селското стопанство, пре 
ди всичко животновъдст
вото, за което обширните 
пасища предлагат добри 
условия. Наистина през по, 

няколко години 
известно съ

дия и делегат на Общест
вено-политическия 
при Общинската 
на в Босилеград^

ча. съвет 
скупщи- 

Стое
Якимов, каза: „Акцията за
почнахме през миналата 
година и ще я продължим 
през настоящата, като при 
това очакваме същата да 
приключи. В махалите: Ба 
ратарска, Гноишка, Кисели 
чка, Ракитска, Дедовичка

Освен това, местната об 
щност в село Горно Тлъми 
но, през настоящата годи 
на е запланувала и акции 
по залесяване на голини, 
които не са малко в това 
село. Наистина и досега 
големи площи са залесени, 
но все още има за залеся
ване. ,

Мостът при Анева воде
ница, спрямо село Жерави 
но и недостигът на семена 
за създаване на изкустве
ни ливади също така съз 
дават проблеми на горно-

и още някои дупките са 
изкопани. В някои от тяк 
стълбовете са разкарани, а 
им(а и побити. Особен про 
блем ще имаме в махали
те: Куклица и Свинярище, 
където само за няколко къ 
щи (домакинства) са необ
ходими около 70 стълба".

следните 
се забелязва
живяваие и в земеделието, 
но то все още не е такова 
каквото може и трябва да 
бъде, или пък каквото. е 
било преди десетина—пет
надесет години. Няма съм 
нение, че една от причини

'-Д1V 'мт*г Разбира се, в дейността 
на местната общност и ос
таналите организирани со 
циалистически сили в село 
то през настоящата годи
на няма да изостанат и ос 
таналите въпроси и проб
леми от ежедневието в ме 
стната общност: снабдява
нето, изкупванетр на доби
тъка, укрепванено на деле 
гатската система, всенаро 
диата отбрана, здравната 
защита, 

връзки и пр.

те за това е все по-ярката 
миграция на младите 
селото. За това най-убеди- 

доказйтелство е, бро

ш
от К'\

Л Iтелно
ят на учениците в селото. 
Преди десетина го/дини, в 
двете училища броят им 
надминаваше 50, а сега ра 
боти само едно с 12 уче-

,х I ^
: ’ -

' 1щ
ника.

От друга страна и реди
цата неразрешени, комуна 
лно-битови проблеми в се
лото, оставят следа върху 

селското 
Затова, местна

IV
* ; • ,

I ш
А у съобщителните

> ■ •* ?.

Центърът на с. Г. Тлъ мино
развитието на 
стопанство, 
та общност, съвместно с М. Я.
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!#КУ лт У Р А #_ПРО С В ЕТА ф ИЗКаствг
ДИМИТРОВГРАД: ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА САМОДЕЙНИЯ ТЕАТЪРИЗ ДЕЙНОСТТА НА СКХД „МЛАДОСТ" В 

БОСИЛЕГРАД КРИМ В ШИРА, НЛН...Самодейността в 
местните общности 
на преден план

щсствсио признание на та
зи обществено полезна ак 
тивпост. В подкрепа на те
зи становища сигурно е и 
факта, че въпреки покана
та да присъствуват на го
дишното събрание на са
модейния театър не се 
отзовц пито един предста
вител ра 
литическа 
кой каза ,че и на премие
ри не идват, макар че е без 
платен билет).

Докато в СР Сърбия самодейното театрално изку
ство е в разгар, димитровградският самодеен театър 
„Христо Ботев" стапшра, дори и повече от това

От 1979 година, когато търа (а гой « в техен 
димитровградският театър став), недостиг на основни 
достигна свод връхна точ- технически средства 
ка, и когато за рспубликаи грим, перуки, гардероби и 
ски преглед па самодейни т.н. Сигурно има част от 
театри е участвувал с две вината за неуспехите 
представления и получа- всичко посочено, 
вал награди и призналия, във факта, че едно и съг 
започва стагнацията дори що лице води и театъра и 
и спадане. Това е самокри самодейността изобщо. Но 
тична, по и реална оцен- част от вината трябва да 
ка па членовете па теагь- поемат и самите членове, 
ра, изнесена на годишното които сигурно своя ентуси 
събрание, проведено на азъм не могат да сравня- 
18 т.м. Представления се ват с ситусиаоъма на ста- 
подготвят и сега, много по- ритс членове. А те често 
малко по и но-иекачсствс пъти са знаели да доведат 
по, за което говорят пое- и децата си на репетиции, 
леднитс неуспехи на регио ако няма кой да ги пази. 
маяците прегледи. За пое Но най-близко до истина- 
ледните две години са под та сигурно бяха Чедомир 
готвени само три премие- Николов, „техникото" на 
ри: „Сборен пункт", „Хо- тсат-ьра и Часлав Манои- 
ра" и „Лисица и грозд". Из лов, който присъствува 
месени са само 13 преде- от името на Секцията за 
тавления, а това е недос- дружества на гражданите 
■гатъчио, ако се има пред- ПрИ Общинската конфе- 
впд предишната активност _
на театъра. рсицмя на Социалистичес

кия съюз. Те подчертаха,
За стагнация на самоде че все докато самодейност 

йния театър членовете та „зоб а в това число 
му посочиха редица причи
ни. Младите вината свал и самодейното театрално 
ят на председателството на изкуство, не бъдат зачи- 
театъра и програмния <гь- тани като обществено по- 
вет. По-старите пък неак- лезна дейност, за която 
тивността на младите и не основна грижа да поеме 
достига на ентусиазъм, кой Социалистическият съюз ка 
то винаги преди е красил то масов вид на органи- 
членовете на този театър, зираност на гражданите, 
слагат на първо място. Бя- резултатите ще изостават, 
ха споменати и заетите в Средства сигурно има за 
Центъра за култура, кои- сравнително добро техни- 
то сравнително незаинтере ческо оборудване на теагь- 

М. Я. совано се отнасят към теа- ра, обаче недостига об- д т

125 години училище 6 Долна Любата Ш

Самодейното културно- 
художествено дружество 
„младост", формирано пре 
ди две години, , в Босиле
град създаде добра основа 
за организирана културно- 
художествена изява, преди 
всичко за самодейна изява 
в местните общности. Дву
годишната дейност на дру
жеството .потвърди целесъ
образността от формиране 
то му. Изтъква се необхо
димостта от по-нататъшно 
разширяване и обогатяване 
на съдържанието и качест
вото на неговата актив
ност. С двугодишната си ак 
тивност СКХД „Младост" 
създаде добра основа за 
по-нататъшно развитие на 
фолклорната, музикална
та, драматичната и рецита- 
торска самодейност в об
щината. От значение е и 
това, че реализираните за
дачи и активности се обо- 

' сновават в духа на станови 
щата на СКЖ и че всяка

творчество, при това трудо 
вият човек, гражданин, уче 
пик, ще бъдат основен су
бект в това творчество.

СКХД „Младост" и през 
настоящата година с разли 
чни културно-забавни про
грами ще вземе участие в 
ознаменуваното на държа в 
иитс празници и други ви
дове ооществсни и общин
ски манифестации, както и 
различните юбилеи, годиш
нини и забележителни да
ти от по-новата история. 
При това възпитанието на 
своите членве в духа на са- 
моуправителния . социали
зъм и югославския патрио
тизъм, а въз основа на при 
добивките от НОБ и Тито- 
вото историческо учение и 
занапред ще бъдат една от 
приоритетните задачи на 
дружеството.

И през настоящата годи 
на, както се подчертава в 
акционната 
работа, отделно внимание 
ще бъде посветено и на 
сътрудничеството с учили
щната и градската младеж, 
с граничното поделение на 
ЮНА, както и с различни 
културно 
дружества от съседните об
щини, а в рамките на гра
ничното 
между ОС в Босилеград и 
Общинският народен съвет 
на град Кюстендил, и със 
съответни дружества от Кю 
стендил.

съ-

като

обществено-по- 
о&Щност (ня-

във
както и

На събранието бе избра 
но ново председателство, 
което ще избере председа
тел и приета е програма
та за работа до края на 
гази година. В нея е пред
видено да се подготвят две 
премиери. Едната вече се 
подготвя. Това е „Римска 
баня" от Станислав Стра- 
тиев, която по-рано вече 
е била на репертоара на 
театъра. Ще се подготви 
още една премиера на 
сърбохърватски език. За
едно с „Лисица и грозд", 
която все още се изпълня
ва, до края на годината 
ще има три постановки. 
Ще се направи опит с „Ри 
мека баня" да се посети ня 
коя местна общност, а съ
що и да се направи обмен 
на представи с някой те
атър в региона. Членовете 
на самодейния театър, как 
то и досега ще взимат ак 
тивно участие в изявите на 
културно-художественото 

дружество и останалите ак 
на Центъра за

програма за
културно-художествена 
забавна програма е насоче
на към по-нататъшното ук
репване на югославското 
съдружие, братството и еди 
нството, както и поддържа 
не и афирмиране на кул
турно-художественото тво
рчество на българската на
родност в Югославия.

Изхождайки от тези фа
кти, самодейното 
но-художествено 
во „Младост" 
град, през настоящата го
дина активността, си преди 
всичко ще насочи, към по
нататъшно 
културно -

и

художествени

сътрудничествокултур- 
дружест- 

в Босиле-

тивности
култура.укрепване на 

художественото

От килиино до социалистическо училище
СЛЕД ХЛЯБА НАЙ-ВАЖНОТО ЗА НАРОДА Е УЧИЛИЩЕТО. сно се открива и III прогимназиа- славил. И за училището? Долна

Любата започва най-успешният 
риод в дългата му история.

Ж. Даитон лен клас. пе-
В основното училище „Христо Ботев" редовно,се 

„Летописна книга", вероятно единствен документ от този вид в 
Босилеградска община. В книгата са записани и се записват всич
ки по-важни събития от дейността на училището след освобожде
нието от фашизма. Като такава тя е своеобразно свидетелство за 
възхода на учебното дело в този край през 40 свободни години 
на социалистическа самоуправителпа и необвързана! Югославия.

Хроникьорът на събитията в 
долнолюбатското училище кратко, 
но коректно е записал 
партизанско действие в Босилеград 
ски

попълва
Учебната 1944/45 година е пър 

вата учебна година 
тическо

първото със ,-социалис- 
съдьржание на целокупния 

живот и дейност на училището. За
нятията започват на 15 
1944, а приключват на 5 
г. Отначало работи 
училище с 2 слети паралелки. За 
пръв път в училището работят учи
тели, родени в селото. Това са 
братята Владимир и Кирил Миле
ви. На 20. XII 1944

край — ликвидацията на по
лицейския участък и архив в Долна 
Любата: „През нощта на 24 сре- 

________ ________________ ’ 1ЦУ 25, септември 1943 година село-вхШтт Шщмш
училище. Дълги години тук

учителствува някой поп-Стефан, а и. 1с; _
с° ГруинциДВПреполава П°П°В °Т гарската Фа1™стка власт открива „ На 8 септември 1944 г. над 
ковнмлашнеки ™ 'Т първоначално основно училище с 50лна Лк>бата- ка«т° и над целия

к. След освобо- първостепенна задача да превъзпи- БосилегРадски край изгрява свобо- 
ждението от турците се установя- тава в български дух потомците на дата и И0ВМЯт сциалистически 
ва народно първоначално училище „посърбилите се българи" За по В0Г' НародЪт взима властта в соб- 
с 2 слети паралелки и двама учи- успешно" осъществяване на целта бъдещето'™"заппч???™ 
тели. занятията се провеждат на властта открива най-напред I, а иебиТал въ од “
български език все до 1920 година, од
когато Босилеградски край

октомври 
юни 1945

първоначално

в

г. на работа 
бива назначен и Александър Коста
динов, също от Долна Любата, и 
отогава започват занятията 
гимназията. На 1 май 1945

са извършили 
от Втори вранянски партизанчасти 

ски отряд.
ново

в про-
година

за първи път се чествува Между
народният празник на труда. Учи
телите и учениците подготвят тър
жествена първомайска програма, а 
на тържеството

жи-
присъствуват поч

ти всички долнолюбатчани 
го хора от околните села.

и мно-
на този край в но- 

югославските на-през есента на 1942 г. и II прогим 
мина- назиалсн клас. Една година по-къ.

вата държава на 
роди и народности — Титава ЮГо- — Следва —

Подготви: Кирил Георгиев
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Младежка трибуна * Младежка трибуна
В БАБУШНИШКА ОБЩИНА

АНЦНЯ ЗА МАСОВИЗИРАНЕ НА 

1НТ8ВИЯ ФОНД
МЛАДЕЖКО ТВОРЧЕСТВО

Ка те заболиПо почин на Общинския 
синдикален съвет в Бабуш- 
нишка община се води 
ция за масовизиране на Ти 
товия фонд. Преди 
в някои

юзът на бойците, СОИ за 
детска защита, СДК и СОИ 
за жилищно строителство.

През изтеклата година 
са били отпуснати 5 сти
пендии: 3 за стипендиране 
на деца на селскостопан
ски производители и 2 за 
стипендиране на работни
чески деца. Стипендиите 
са били — 4000 динара за 
средношколците и 6800 ди 
нара за следващите на фа
култетите, като. се знае 
че срещу всеки динар се 
дава и 1,80 динара ох Ти- 
товия фонд в СР Сърбия. 
КАКВО ЗАНАПРЕД?

Основна задача занапред 
е синдикалните организа
ции в организациите на 
сдружения труд, както и 
по местните общности, да 
се раздвижи по-обемиста 
активност за масовизиране 
то на членовете в Титовия 
фонд. Налице е едно: хо
рата искат и желаят да бъ
дат членове в него, но са
мо зарад недостатъчна ак
тивност на членовете на 
Скупщината не са постиг
нати по-хубави резултати 
и от заявилите се 20 кан
дидати
получат само 3 нови сти

пендианти. Именно, недо- 
стигат средства за отпуска 
не на повече стипендии, 
макар че има нужда от 
такива.

Заслужава да че изтъкне 
примерът на Часлав Мило- 
шевич, родом от с. Ради- 
нинци, а живущ-в Белград, 
който в началото на вся
ка година внася в Титовия 
фонд в Бабушница 1200 
динара.

ак-

всичко.
Ка те тетратката заболи 
Върльи гьу у огань 
Нека изгори
Ка те хемическата заболи 
Извади ньу сърцето 

нека стенье 
Ка те кньигата заболи

организации 
сдружения труд тази акция 
е позаглъхнала, а 
случаи да не се внасят зая
вените суми. В тази насока 
синдикалните организации 
са поели задачата в скоро 
време да завършат 
вършеното в тази

на

има и

неза- 
благо-

родна акция. В течение на 
1983/84

върльи гу на патосат 
па гьу. гази 

гази
па гьу згази

Също трябва да се из
тъкне, че стипендиантите 
на Титовия фонд в Бабуш- 
нишка община от 1975 го
дина до днес, като от 42 
стипендианти 28 са завър
шили образованието си и 
вече работят, 12 са про
дължили образованието си, 
докато 2 не са завършили.

До края на януари в Об
щинския синдикален съвет 
ще се получи пълна, кар
тина във връзка с дейност
та- на отборите на Тито
вия фонд в организациите 
на сдружения труд, трудо
вите и местните общности, 
като след това ще бъдат 
набелязани мерки, за още 
по-успешна дейност на фо
нда занапред.

година. както се 
изтъква в отчета на Скуп
щината на Титовия фонд 
от 40 — 13 организации на 
сдружения труд са внесли 
заявените суми, а това са: 
кооперациите 
Звонци, „Слога" във В. Бо- 
нинци, „Будучност" в Бабу 
шница и „Любераджа" в 
Любераджа; сетне Народ
ният университет в Бабуш
ница, осн. училище „Иво 
Лора Рибар" и образова
телният център „Вук Кара- 
джич" в Бабушница, поща 
та, ловджийкото дружест
во, „Тигър" — вътрешна, 
автогума, осн. училище в 
Стрелъц, детската градина, 
органът на управление, Съ-

Ка те све заболи 
Кажи

све ме боли 
Преброй си парете 
И избери
Кико да си ойдеш у Димитровград.
Ка те и у Димитровград све заболи 
Ка те 1л у_ Димитровград све заболи ^ 
Е, ка те и у Димитровград све заболи 

А и това се дешава 
А и това се дешава

„Ерма" в

Мила ВАСОВ

стипендии Ще
М. А. та:/

СРЕДНОШКОЛСКИ ПОЛУГОД ИШНИ РАВНОСМЕТКИ
ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР „ИВАН КАРАИВАНОВ" 

(БОСИЛЕГРАД):ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ „ЙОСИП БРОЗ 
ТИТО" В ДИМИТРОВГРАД

Един добър и двама слабиЗа първокпасницнте-неспокойна ваканция ф Някои ученици имат по 10 или 11 слаби бележки 
ф Кои са причините за слабия успех?

ници отсъствуват от учи
лище или бягат от някои 

характеристика часове. Една част от ви
ната за слабия успех се па 
да и на първичните младе 
жки организации, които не 
се занимават достатъчно 
с този съществен въпрос.

ф Най-добра паралелка е И-4, а най-слаба 1-5 Голям брой ученици със 
слаби бележки — това е 
основната 
на успеха на босилеградс- 
ките средношколци в края 
на първото полугодие на 
настоящата учебна годи- 

Само 150 от общо 438

760 са неизвинени), но го
лемият брой отсъствия без 
спорно е една от причини
те за слабия успех на уче 
ниците. Това особено се 
отнася до учениците от 
I клас, кито имат най- 

1980 
По-

алността, която изучават.В образователно-възпи- 
организация очакваше се успехът им да 

бъде добър. Те обаче не 
очакванията.

тателната 
„Йосип Броз Тито" в Ди
митровград първото полу- 

учебната 1984/85 
завърши на 18 яну-

изпълниха 
Само 44 от общо 93 трето 
класника са без слаба бе
лежка. Основна причина 

абия успех на учени-

годие на
година
ари. Училищният звънец 

ще се чуе на 4 фе-
на.
ученика имат положителен 
успех!? Сред 288-те учени
ка със слаби бележки има 
и такива, които в ученичес 
ките си книжки да „наниза 
ли" по Ю или 11 „едини
ци". Най-слаб е успехът на 
учениците от II, а най-до
бър успех 
третокласниците.

Кои са причините за 
слабия успех?

Директорът на 
вателния център 
Караиванов" 
счита, че трудовите навици 
у голям брой ученици е на 
равнище, което, не 
че не е достатъчно 
за задоволителен

много отсъствия —
(317 са неизвинени). 
ради големия брой отсъст
вия и (лошо 
трима първокласника 
наказани с „укор", а два>- 
ма са предложени за по- 
строго наказание,. С „укор" 

4 ученика от

за сл
ците от текстилната и ма
шинната специалност е ела 
бият състав на паралелки
те. Именно, в тях са се 
записали най-слабите уче 
ници. В четвърти клас е 
висок процентът на учени
ците с положителен ус
пех — 73,33 (44 от общо 60 
ученика). Най-добра по ус
пех паралелка е П-4, а 
най-слаба 1-5.

В сравнение с първото 
полугодие на миналата 
учебна година тазгодишни
ят успех е малко по-до
бър, защото броят на уче 
ниците с положителен ус
пех е над 50 на сто от об
щия брой ученици (222 от 
431 ученика).

Броят на отсъствията на 
учениците през първото по 
лугодие възлиза на 5406 — 
средно по 12 отсъствия на 
ученик. Наистина повече 
от тях са извинени (само

Образователно-възпита
телната програма, за пър 
вото полугодие е осъщес-. 
твено цялостно. Реализира 
ни са и заплануваните ча 
сове по допълнително обу
чение, но учениците, има 
щи слаби бележки, не раз
бират (или не искат да раз
берат) истинското 
ние на този вид обучение 
и не присъствуват на часо
вете.

Поведението на ученици 
те, общо взето, заслужава 
положителна бележка, оба

отново
вруари. Образователно-въз
питателният съвет вече ра 
згледа успеха на ученици 

константира, че същи- 
се имат

поведение
сате и

ят е слаб, като
оборудеността напредвид 

училището с учебни пома- 
и професионалната 

подготовка на преподава- 
Най-много загри- 

успехът на ученици- 
I клас: от 162 учени

ка без слаби бележки са 
74 или само 45,68 на сто.

слаби бележ-

са постигналиса наказани и 
II клас.

Допълнително обучение 
по 10 предмета е органи
зирано за 200 ученика. За 
50 ученика, които с лекота 
овладяват материала по от
делни предмети, е органи
зирано добавъчно обуче-

гала
значе-

телите. 
жава 
те от

образо- 
„Иван

Асен Стоев

Три и повече
имат 69 ученика, а по- 

от тях имат
че една група ученици, гру 
бо нарушават училищния 
ред. Сред тях най-многобро 
йни са „повтарачите" и 

брой

само
поне

успех,
голяма

ки ние.половината 
5 единици. През първото полугодие 

били аи- 
многобро-

учениците са 
гажирани в 
йните секции и други видо 

дейност.

но е причина за 
загриженост на преподава 
телите, родителите и

Голям е и бро-

И второкласниците не 
по-добри от пър-

учениците с голям 
слаби бележки. Един от 
тях е изключен от учили
щето, а няколко ученика 
са наказани с други мер-

об-са много 
вокласниците. Общо оа 116 
ученика, а положителен ус 

60 (51,72°/°) ОТ 
учениците

ве извънкласова 
Забележително е било и ществото. 

ят на родителите, които не 
проявяват достатъчен 
тсрес за живота и успеха 
на децата си.

ангажирането им в различ 
ни манифестации в града.нех имат 

тях. Тъй като 
от Ш клас сами избраха 
професията относно специ-

ин-
ки. М. ЯневМного уче-А. Ташков

СТРАНИЦА 9
Братство * 25 януари 1985



шткя яш
но здравна защита в Бо- 
силеград казва, че според 
сегашното решение пове
че заплащат онези селско- 

производители, 
имат по-голям када-

ДИМИТРОВГРАД

Трети път 

»Всички на сняг«
СОИ по здравна за 

(и Решението за
на мипа- 

зашита

Делегатите иа Скупщината на 
щита и Общинската скупщина 
щински облагания на гражданите) към края 

облаганията за здравнасе изчислява!
не и но

об

лата година приеха
па селскостопанските производители да

кадастралния „ както
най-новите изменения в Закона за

стопански
които
стралсн доход, от онези ко 
ито имат повече души в се 
мсйството, а по-малък када 
стрален доход. Тази соли
дарност и оправдаемостта 
повече да отделя тоя кой
то повече има щеше

по-т>лна подкрепа ако

само въз основа на 
член на домакинство, както
това позволяват 
здравна зашитате, проведоха този хубав 

зимен ден в местността 
„Гърбине кошаре", неда
леч от Димитровград, 
дсто съществуват извънред
ни терени за ски спортове.

По същото време мла
дежката трудова бригада 
(една част) замина за село 
Платнища, къдсто по вре
ме на
ян булдозера на 
равнтелната 
пътища от Димитровград, 
да почистят снега за да 
може булдозерът да се 
ползува отново за чистене 
па сняг.

В Самоуправитслната об 
щност на интересите за 
физическа култура. Съю
зът на социалистическата 
младеж и ентузиастите в 
Димитровград на 19 януа
ри за трети път тази зима 
организираха акция „Вси
чки на сняг". Този път и 
единицата по териториал
на отбрана се приключи 
към любителите на снега 
и зимните спортувания. Ра 
збира се, те проведоха ед
нодневно обучение в зим
ни условия.

ха по 17 на сто върху када 
стралния си доход и по 
1200 динара по член на 
домакинство. С решението 

делегатите на Скупщи
ната на СОИ по здравна 
защита в Босилеград, кое 
то в Решението за общин
ски облагания на гражда
ните за тази година прие
ха и делегатите на Обшин 
ската скупщина, 
ята на 
производители 
формираха — да не запла
щат по член ма домакин
ство, а върху кадастралния 
доход да заплащат по 38 
иа сто.

След раздвижената 
циатива, Скупщината на 
СРС прие Закона за изме 
нения и допълнения на 
Закона за здравна 
и в същия, който е в сила 
от 1 януари се казва, че 
„част от средствата за здра 
вна защита на селскостопа 
нските производители мо
же да се обезпечи чрез 
облагания, които се утвър 
ждават по член на дома
кинство". Това „може" се
га дава възможност за об
лаганията на селскостопан
ските производители отно 
во да се разисква. Рашко

общСамоуправитслната 
пост па интересите 
здравна защита в 
град през настоящата го 
дина ще разполага е око
ло 117 825 000 динара и в 
сравнение с миналогодиш
ните ще бъдат увеличени 
към 25 на сто. Тези сред
ства ще бъдат обезпечени 
от Републиканската и Ре
гионална СОИ по здравна 
защита както и от собстве 

пи източници Послед
ните ще бъдат обез
печени но следния начин: 
стопанството в общината 
от дохода си ще отделя но 
0,82 на сто (както и минала 
та година), от личния до
ход на трудещите се в сто 
панството ще се отделя по 
10 па сто (лапи отделяха 
по 9,42 на сто) и от лични

КЪ НО
Босиле- да

имакадастралният доход в об
щината, е оглед на полу
планинския й предел, 
с малък и ако по този на- 

бс възможно да се 
необходимите

па

не
снеговалежа е запс- 

Самоуп- 
общиост за

чин 
обезпечат

средства.
В СОИ по здравна защи 

Босилеград изтъкват. 
Скупщината 

на тази общност ще изу- 
която 

най-новите из-

облагани
селскостопанските

се транс- та в
наскороче

Към трпдссстцна «уши, 
които имат ски н нс само

възможността,чиА. Т. предлагат 
менения в Закона за здрав 
на защита й ако делегати 
те й я приемат ще потър
си от Общинската скупщи
на да извърши изменения 
в решението си за общин
ските облагания на гражда 
нпте. Тук изтъкват, че ще 
предложат облаганията за 
здравна зашита на

ини-

зашита
тс доходи на трудещите се 
в извънстопанските дейно 
сти по 11 ма сто (минала
та година по 10,78 на сто). 
Докато това увеличение 
с незначително (?) въпро
сът във връзка с облагани 
ята на селскостопанските

селско
производите-сгопанските 

ли в общината да се уве
личат с 25 на сто: върху 
кадастралния доход да за
плащат към 22 на сто, и 
по член на домакинство по 
1500 динара.

производители е по-друг.
През миналата година 

селскостопанските произ
водители в общината за 
здравна защита заплаша-

ЛЛ
В. Б.Те се бореха срещу снежната стихия

ПО СЛУЧАЙ 15 ЯНУАРИ ДЕНЯ НА ШОФЬОРИТЕ „Като изслужен автомо 
бил! Защото след 41 годи
на работа в едно учрежде
ние, никой не си спомни 
да каже благодарим ти 
„батке" за дните и нощи
те проведени като на пост. 
А аз наистина винаги съм 
бил като на пост. Все пак 
трябва да кажа, че мина
лата година за празника 
иа Републиката, значи 
след година и половина, ме 
поканиха на тържеството и 
ми предадоха честитка — 
подарък."

Заработил двойна пенсия
Богдан Манчев, до преди 

година и половина бе „със 
тавна част" на Общинска
та скупщина в Димитров
град, сега е пенсионер. 
Първият шофьор в Димит
ровградска община, преди 
околия.

Копйто ни отвори врата
та поздравихме го с „чес
тит празник, бай Богдане! 
Той малко се изненада, но 
бързо се оправи и с широ
ка усмивка ни покани да 
влезнем.

„Благодаря ви за честит 
ката! Вие сте първи и един 
ственият които ми честити 
ха шофьорския празник".

Роден през 1922 година, 
Богдан след войниклъка 
с шофьорска книжка в 
ръка през 1948 година за
почва работа в околийско 
то управление като водач 
на трофейния „Вилус". Но 
това време освен този 
джип в тогавашната Ди
митровградска 
имало само още едно мо
торно возило — камион в 
търговското предприятие 
„Обнова".

— „По това време „джи 
пката" беше единственото 
пътническо моторно прево 
зно средство. Служеше за 
нуждите на тогавашната 
околия, но и като линейка, 
като кола на милицията, 
ветеринарния лекар..., а че 
сто пъти и за нуждите на 
тогавашните 
Що се отнася до работното 
време, то и днес на шофь
орите не се знае, а тогава 
още по-малко се знаеше. 
Не веднаж ми се случваше 
по онова бурно време, то 
ку-що си легна, посред 
нощ да ме повикат пак да 
откарам някого до „там 
и там". Случваше се да 
карам колата непрекъсна
то и по 48 часа. Почивка?
Само когато 
ремонт!"

V йни возила, които по това 
време изобщо не са имали 
технически прегледи. От 
друга страна и пътищата 
са били много лоши. И се 
га един завой през Видлич 
се казва „Богданова кри
вина". След тази злополу
ка през 1949 год., най-теж

.. иг®

Ето, това е доайенът на 
шофьорите в

предприятия. ка в кариерата му, петна
десет дена е лежал в бол
ница. Ко пак

Димитровгра 
дека община, един от най- 
старите в тази професия и 
сигурно между най-добри
те. Започнал с трофейната 
джипка „Вилус", завършил 
с „мерцедес", през 1978 го
дина награден с Орден на 
труда със сребърен венец. 
Член на СЮК от 1949 го-

взима кор
милото в ръце и продължа 
па по старо. Защото 
щи вече е имал две деца, 
а съпругата му никога 
е била в трудово 
ние.

в къ-

не
отноше-.

Трудна ли е тази профе 
сия, питаме Богдан, а той 
с широка усмивка, 
никога не слиза от устата 
му, казва: „Тя по 
си е трудна и 
Обаче по

дина — Богдан Манчев.която-

колата е на А. Т.начало
отговорна, 

онова време, ко
гато често пъти „главата е 
била в торбата", 
била

Богдан в своята книжка 
има записани 41 година сигурно е 

оше по-трудна. Оба
че и интересна е. Аз 
когане съжалявах, 
я избрал".

Б. Манчев
ме имал е няколко злопо
луки, но едва ли някоя е 
била по негова вина. При
чини за аварии най-често 

вре са били дотраялите трофе

трудов стаж, но както са
мият той изтъква отрабо
тил е двойно повече, защо 
то е работил почти 
нощно. (Все пак 
е само една). За това

околия е ни-
че съм

дено- 
пенсията „Вече година и половина 

пенсионер. Как се 
кормило?'

сте
ствувате без
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овКРЪВОДАРЯВАНЕТО В ДИМИТРОВГРАДСКА 
ЩИНА

1******+нн*4*+*+***»*****++*<Човекът и природата!
Най-добри в 

Републикатавим със зимния въпрос
По-старите 

градчанл казват, че от 
1953 насам не помнят та
къв сняг. по-младите с ръ
це в джоОове си пробиват 
иът из заснежените 
ци, а наи-малките спокой
но си правят 
весело прекарват 
ваканция, иняг 
— ще каже някой. Какво 
оттуи, че е навалял/ И вре 
ме му е... да, време му е, 
но време ли е и за разчис 
тнането му по улиците/. 
па този въпрос трудно се 
дава отговор, понеже се 
нидя нашата ще;спосоо- 
ност за справяне сьс снеж 
пата стихия.

л допреди един месец 
се размахвахме с обеща
ния и успокоения, че „сне
говалежите ще посрещ
нем с готовност", че „усло 
вията за справяне ,със сне
говалежите не са лоши", 
че „всички ще излезем на 
улиците и за един следо- 
оед всичко ще разчистим"... 
Мислим, че това не е доста
тъчно за успокоение. Пито 
с готовност посрещнахме 
снеговалежите, нито усло
вията бяха успокителни, ни 
то улиците разчистихме 
за един следобед. Не 
един, на нас ни трябват 
трийсет следобеди за пре 
махване на огромните нат
рупани снежни купчини в 
града.

Какво е следвало преди 
това, сега ще видим. На 
10 този месец Щабът за

димитров- става на ръката, безсъзна 
ние и пр. защо не дотър- 
сим пример в съседните 
градове (сравнително по- 
големи от нашия;, в кои 
го снеговалежите са посре 
щнати наистина с готов
ност/ Защо поне веднъж 
не се справим с тозй вид 
стихия както трябва/ Едва 
ли досега ^вече цял ме
сец; сме могли да видим 
някои камион на „Градня", 
„.услуга" или „Тигър" да 
извозва снежните купчи
ни извън града (знаеме, че 
и реката не ни е далече;, 
тю затова, сме могли да 
видим камион напълнен 
със смет, насочен към Ко- 
зарица. май че единстве
но за тази работа сме го
тови по всяко време да из 
хвърляме ооклука в гората 
и да не търсим от никой 
отговорност.

гражданска защита при 
Общинската скупщина Ди 
митровград, свиква засе
дание, на което са присъ- 
съствували и представите
ли на изпълнителните 
гани при обществено-по
литическите организации, 
на което се приема решение 
всички младежи, ученици, 
трудещи се и граждани да 
излезат на улиците и раз 
чистят снега. Първия 

ден са постигнати огро
мни резултати. Разчис- 
• ...тена е главната улица 
и дворовете на трудовите 
организации, а останалите 
улици са разчистили граж 
даните всеки пред своята 
къща. Проявен е ентусиа
зъм и желание за по-ната
тъшна работа, което е би
ло достатъчно да се про
дължи със започнатото. И 
тук се1 спира. Всичко от 11 
януари е пропуснато на 
времето.

кръводарителите. А това е 
наи-високият процент в 
еепуоликата!

откликът във всички 
трудови организации е на 
истина висок, но все пак 
трябва да се каже, че в 
ОоСТ „Тигър—Димитров
град", конфекция „Свобо
да", „Услуга" и „Братст
во" е бил най^голям. В те
зи трудови организации 
почти не се помни някоя 
акция да е отсрочена.

Акции по доброволно 
кръводаряване се провеж
дат и в местните общнос
ти. Засега челно място по 
броя на кръводарителите 
държи местната общност 
в село Желюша. И тук 5 
на сто от общия брой на 
жителите- са се откликнали 
и дали кръв.

Следва да се напомни, 
че в Димитровград има 
немалък брой кръводарите 
ли, които са дали кръв и 
по няколко десетки пъти и 
са останали носители на 
златни и сребърни знач
ки, с които ги удостоява 
организацията на Черве
ния кръст.

Хуманността на димит
ровградските кръводарите 
ли наистина заслужава вся 
ка похвала!

Доброволното кръводар
яване в Димитровградска 
община има хубава тра
диция. Години наред ди* 
митровградските кръвода
рители са между първите 
в Републиката. А през пос
ледните две години (1983 и 
1984) според броя на насе
лението, убедително дър
жат първо място.

— Всяка акция на добро 
волно кръводаряване в Ди 
митровград е същински пра 
зник. Хората идват със 
знамена, песни, с една ду- 

твърде организира
но и с чувство, че изпълня 
ват една хуманна длъжност 
— сподели Остоя Търни- 
нич, директор на Завода за 
трансфузия в Ниш.

ули- ор-
пъ^залки и 

зимната 
като сняг

ма

Миналата година са про 
ведени в трудовите орга
низации осем акции .по до 
броволно кръводаряване. 
Н,а тях са се откликнали 
825 души, като при това 
от 788 души е взета кръв, 
дбкато от останалите по 
една или друга причина не 
е могло да се вземе. Спо
ред броя на населението 
това е 5,84 процента сре
щу 4,3$ през 1983 година. 
Следователно за един про
цент и повече миналата 
година е по-висок броят на
■ I

А за положението със 
снежните огромни купчини 
какво да правим? Знае се. 
Ще чакаме да огрее слън
це. Да копнее снега и да 
предизвика порои в чар- 
щията (разбира се'и в гра 
да), вследствие на което Ще 
дойде до нови несполуки) 
и този път ще бъде вино 
вна природата). Какво про
излиза от всичко това? От 
кого или кои да търсим от 
говор за такава обстанов
ка в града? Дано когато 
дойде лятото се справим със 
„зимния въпрос".

Вече наближава краят 
на януари. Все още съще
ствува възможност за но
ви снеговалежи и ние раз
бира се ги очакваме „с го
товност". Чаршията от дол 
ните ж.п. бариери до пло
щад освобождение е раз
дробена със сол и окопнял 
сняг. Тротоарите са същин 
ски' пързалки, върху кои 
то е хвърлена сол, която 
не е успяла поради ниска 
та температура да „разяде" 
леда и знае се какво сле
ди: счупен крак, увехната

Ст. Н.
т

Vж

Здеика Тодорова

Комисията за трудови отношения в ООСТ Гор
ска секция „Босилеград" в Босилеград даваБОСИЛЕГРАД: ОТ ПРОГ 

РАМАТА ЗА РАБОТА НА 
ФК „МЛАДОСТ" ОБЯВА

за приемане на:

Съдържателна спортна активност
1 "'общиа- Освен спортната актив

ност, спортното дружество 
„Младост", в течение на 
годината, в която озпамену- 
ва десетгодишнина' от фора 
мирането'на футболния от1 
бор, в програмата за рабо 
та са набелязани и други 
активности: довършаваие- 
то на сградата за съблека
лня, уреждане на футбол
ното игрище и игрищата 
за баскетбол, волейбол и

1. Един СТАЖАНТ, ГОРСКИ ПАЗАЧ в 
Клисурски район, за неопределено време

УСЛОВИЯ: Освен общите условия, предви
дени със Закона, кандидатите трябва да изпълня
ват и следните' отделни услови»: да имат за
вършено училище за КВ работници в горското 
стопанство, т.е. трета степен на специална под
готовка на горска специалност — помощник гор
ски техник за стопанисване с горите, или нис- 
ше горско училище, или пък тази подготовка 
да му се признава въз основа на отделни пред
писания, ,а изпълняват условия за носене на оръ
жие.

празници и други 
ски манифестации, ще бъ
дат организирани и .различ 
ни турнири: турнири по 
футбол на малки врата, 
волейбол, баскетбол, шах
мат и др., на които ще уча 
ствуват и отбори от мест
ните общности, организа-

Изхождайки от целите и 
Задачите на масовото спор
туване, като трайна човеш 
ка потребност и съставна 
част в развитието на 

личност.
чо-

спо-
дружество „Мла-

вешката
ртното
дост" от Босилеград, в ак- 

си програма зационната 
работа през настоящата го 

е запланувало реди- 
активности, 

това са ак

ции на сдружения труд и 
ЮНА.

,С цел още повече да се 
популяризира футболната 
игра и през настоящата го
дина ще се проведат няко-' 

турнира по футбол с 
пионерите, а запланувани 

футболни срещи с пи-

дина 
ца спортни 
Преди всичко 
тивности 
нататъшното

2. Два СТАЖАНТА, ВКВ или КВ СЕКАЧИ 
с моторен трион, за неопределено време

УСЛОВИЯ; Освен общите условия, предви
дени със Закона, кандидатите трябва да изпъл
няват и следните отделни услови»: Да имат за
вършено училище за ВКВ или КВ работници в 
горското стопанство, специалност секач с мо
торен трион.

За двете работни места се търсят и следни
те отделни условия:

— Да не са под следствие и да не са осъ-

/
др.насочени към по- 

развитие и 
на спорта,

Икономическата стаби
лизация, също така ще бъ
де в центъра на внимание
то, преди всичко по отно
шение пазене на спорт

лкомасовизиране 
отделно на футбола,, върху 
доброволна и самодейна са и

онерите от Долна Любата, 
Горна Любата и Бистър с 
пионерския отбо^ на „Мла 
дост". През месец Септем
ври, по повод Деня на ос
вобождението на Босиле- 
градска община от фашиз- 

е запланувам есенен 
крос, а в рамките на гра
ничното сътрудничество ме 
жду Босилеградска община 
и общинския народен съ- 

Юостендил 
(НРБ) в областта на спор
та ще се проведат състеза
ния по футбол и шахмат.

младите и трудеоснова на 
щите се, спортно сътрудни- 

основните и тру- 
със сло

мите реквизити и снаряже
ния, максимално ползува- 
не на работното време, 
приспособяване на трени
ровките според възможно
стта на футболистите и дру 
ги видове икономии, 
повече, че предназначени
те средства за птребите на 
дружеството в стойност от 
1 393 600 динара, които пре 

>безпечават

чество с
дови организации, 
ртни дружества 
те общини и пр.

В това отношение първи 
ят отбор на ФК „Младост 
през течение на настояща
та година ще проведе 26 
първенствеии срещи, а юно 

_ 12. Освен това

от съседни
ждани,

— За мъжете отбита военна повинност,
* Молбите, с доказателства за изпълняване 

на условията се прилагат в срок от 8 дни от 
деня на публикуването на обявата, на адрес: 
ООСТ Горска секция „Босилеград", до Комиси
ята за трудови отношения.

* Некомплсктувйните и не подадени в срок 
молби няма да се разглеждат.

Ощема

тесният
двата отбора ще участву- 

състсзанието за
ди всичко се о. . 
от СОИ за физическа цул-

вет в град
ват и в 
Купата на Маршал 
а в чест на

тура са минимални.Тито, 
държавните М. Я.
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НАШЕНСКИ НЕВОЛИ СЪС ЗИМАТА

Хората могат, моият—не може
„Златанова",вс пристигнахме в махала 

а до „Манчини" има още да се върви 
Посъбрахме сили и решихме да продъл
жим, но конят сиря. Издадоха го сили
те, дълбокият сняг е голяма беля 
конете. Друго решение 
хме багажа на рамо, а коня оставихме в 
.кошарата на един стопанин от тази ма
хала. В „Манчини" пристигнахме едвам 
следобед. „Госйето" беше хубаво, но на 
връщане ни излезе през носа. Макар че 
се върнахме по същия път, кон*т остана 
„па заточение" в „Златанова" махала. 
Прибрахме го дори една седмица по-къ-

Беше неделя, 4 часът сутринта. В 
нншкия квартал „Панталей" температу-, 
рата е —23°С. Шоферът Димитър и кон- 
дуктерът Коста се опитват да задвижат 
мотора на преноВДувалия тук рейс на 
„Автотранспорт" от Босилеград, а група 
нашенци, тръгнали за родния край, с 
нетърпение очакват положителния резул 
тат. Мразът пробива зимните дрехи и 
стига до костите, треперят вилици, лед 
виси на мустаците, уши и нос „отпадат" 
от студ... Разрмазяването на рейса про
дължава без изгледи за успех, а нашен
ци припкат по улицата и се оплакват 
от „небивалата" студенина. Само един 
крепък старец, не кудн времето. Любен 
Стоев от махала „Леини" — с. Божи- 
ца, понастоящем жител на гр. Ниш, 
помни и по-страшни зими.

— Една година на Младенци в Бо- 
жица наваля 80 см сняг —казва той. 
Човек не можеше да излезе до кошара
та да нахарнп добитъка си, не можеше 
да намери дръвника си да насече дърва. 
А ние трябваше да огидем на гости у 
сестра ми в махала „Манчини". Пътува
нето ни не можеше да се отложи, защо- 
то тази зима сестри ми беше оженила 
сина си и аз като вуйчо непременно 
трябваше да отида на младоженското 
\,госйе" Погачата, баницата, ракията и 
подаръците натоварихме на коня и тръг
нахме. След няколко часа с живи зоро-

за — 1ед1ниценямаше — взе

/
Лъга баба долъга. Дойде и полугодието. Да 

не беше дошло белЬим немаше ни да дойде 
унукат нри мене на село.

— Дедо, помагай!
— Кво бре златан? Кикво има? Да ли не на

прави нещо лбшс?
— Па... близо йе до лошето. Искараше ме 

одома, зарад йединицете.
Ка погледа — у книжкуту оди 8 предмета, 

5 йединице.
Найдо старете саие, па Ьи дадо на детето 

да се вози, а я се иадрънди — та у град, при 
синагога и снауту. Ка ме видоше, още оди вра-

сно.
Това е личба без време — казва дя- 

до—Любен. — Няколко години преди 
гова, също на Младенци,

„Дживина" махала бяха опа
сли житото на прочутия тръговец Спаса 
от „Манчини". Спаоа ги прибрал и зат
ворил в кошарите си. Когато разбрали 
къде са говедата' им, стопаните видяли 
късмета си: голяма глоба трябва да 
платят. Отишли при Спаса да приберат 
добитъка си и да уредят въпроса за гло
бата. Спаса обаче не искал да чуе за 
глоба. Дал им говедата само при едно 

поколенията,

говеда на сто
пани от

тата заокаше:
— Тека, значи?! Ти га алиш? Ние тука се 

мучимо и га натискаме да учи, а ти га при- 
кликуеш. Защо е побегъл при тебе, а?

— Де, полъка, де. Колко пути отидосте при 
разреднотога да видите кикъв ученик йе. Немл- 
те време. Е, убаво!... — поче я да 1)и крастим

— Ама чеке — рече синат. Я съм му обез- 
бедил сви условия: има и топлу собу, и книге, 
и телевизор; и йеден>е и паре. Я ако съм се 
уватил у работу и немам време ни главу да диг
нем, тека ли требе да ми върча?

— И я немам време да идем по школуту. А 
свак пут ка га питам, Иване, кико иде школата, 
он ми каже: „Добре"! Я ако не идем на рабо
ту, я не съм залудна, по цел дън работим по 
ижу...

условие: да разказват на 
че една година на Младенци техни 
веда са опасли житото на

го-
Спасината

пива.
Записал: К. Георгиев

★★★★★★★★★★СТ МЪДРОСТТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕи — Вече три часа стоите 
тук и ме гледате как ловя 
риба. Защо и сами не се 
занимавате с риболов?

достатъчно

Е : поче да реди снаата.
— Я ако направим две крачЬе напред — он 

направи три назад... — пак се яви синат.
— Е, деца, деца.

За све друго имате време — само за де
тето немате. Нели идете по гоейетия?

-т- Идемо.
— По целу ноч висите покре телевизорат, 

а и он с вас, нели?

Подправката струва по-скъпо от самото ядене.
Японска

I■ :
:I : Нямам: Който се е разкаял, той е почти невинен.

Сенека
:■

I търпение...
■
2: Кръвта се измива не с кръв, а с вода.

Турска

Ако нямаше беди ,нямаше да има и герои.
Виетнамска

Шестима не помнят този, който им е помагал 
по-рано: ученикът — учителя/ жененият син — 
майката, разлюбилият мъж — жената, достигна
лите целта — помощника, измъкналият се от гъс
талака — водача, болният — лекаря.

Древноиндийска

— Как се чувствувате 
след встъпването ви в 
брак?

— Прекрасно. Вече на
писах две произведения за 
миналото на съпругата ми!

2 :
5I

: : - Да.:
Ма и на утакмице га водим — рече::■ синат.

— Е, тека. А сетисте ли са да погледате ма
лко у н>еговете книге, па после да отидете до 
школуту, да пооратите с наставници, да се посъ- 
ветуете...

3
I — Как бързо се проме

нят жените. Само когато
:
2: си спомня за своите прия- 
■ телки отпреди десет годи

ни и когато ги погледна 
днес — просто ме обудват 

а промените в характерите

— Ама?...
— Нема ал1а! Щом за све друго имате вре

ме, а за детето немате... я би са и на вас дал 
по йедну единицу, па ако се не поправите у дру 
гото полугодие — да повтарате кико родител>е...

Нахранили, свинята, а тя се оплаква, че много 
трябва да лежи.

2
■
■Руска

Към честния живот водят много пътища.
Цицероп

: им.
: — Нищо чудно! Ти заб

равяш, че всяка от тях е 
поне с пет години по-въз
растна, отколкото тогава.

I яЛи^оьооДа вярваш — вярвай, но провери.
Руска I

'■■••■••■■■■■■микъ

') '* ШШои™ По-добренветнмк на ви-
5^ТАсфГ2Гго.
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